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ŽP Rehabilitácia s.r.o. 

funguje už desať rokov

Vedenie akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová považu-
je starostlivosť o zdravie svojich 
zamestnancov za jednu z priorít. 
Aj preto poskytuje v tejto oblas-
ti viacero benefitov. Medzi ne 
patria i rehabilitačné služby.

čítajte na strane 2ŽP Rehabilitácia s.r.o.

Editoriál
Futbalová Fortuna liga sa 
ukladá na zimný spánok. Šta-
dióny zatvárajú svoje brány, 
hlasivky fanúšikov utíchajú a 
hráči na malú chvíľu zabudnú 
na svoje povinnosti. Jeseň je za 
nami a prichádza čas bilanco-
vania. Podbrezovskí futbalisti 
z pozície nováčika príjemne 
prekvapili. Na začiatku sezóny 
nesmelo pokukávali po prvej 
šestke znamenajúcej boj o ti-
tul a pohárovú Európu a dnes 
sú  jej pevnou súčasťou. Túžia 
sa v nej udržať, no zároveň si 
uvedomujú, čo ich na jar čaká. 
Mužstvo z Horehronia si získa-
lo sympatie všetkých, vrátane 
tých, ktorí mu neverili. Zima 
bude v kuchyni klubu určite 
horúca. Veď hráči ukázali na-
sadenie, chuť bojovať za pod-
brezovské farby a, v neposled-
nom rade, kvalitu. Musíme sa 
pripraviť na záujem väčších 
predátorov vo futbalových 
vodách, ktorí budú loviť aj v 
našom revíre. To nie je žiadne 
tajomstvo ani prekvapenie. 
Ostane teda kostra mužstva? 
Budú nasledovať odchody? Po-
silníme sa? Otázok je veľa, ale 
taká je realita v každom klube. 
Ambície sa ale nemenia. Že-
leziari túžia naďalej atakovať 
najlepších, hrať atraktívny fut-
bal a tešiť divákov. Celá futba-
lová rodina si praje, aby sme 
na jar zažívali podobné emócie 
ako v jesenných stretnutiach 
so Slovanom, Trnavou či Du-
najskou Stredou. Nech gejzír 
radosti nevyschne ani vo feb-
ruári, kedy sa začne jarná časť. 
Držme si palce, aby rozhod-
nutia vedenia klubu i hráčov 
boli v najbližších týždňoch čo 
najsprávnejšie. Nech na jar za-
žívame opäť záplavu emócií a 
nezabudnuteľných okamihov. 

Milan Gončár

Predaj novej pamätnej 
eurobankovky hrad Ľupča

V roku 2002 sa Železiarne Pod-
brezová a.s. stali majiteľom Ľup-
čianskeho hradu. Okrúhle 20. 
výročie systematickej záchrany 
hradného komplexu si pripo-
míname aj účasťou v projekte 0 
Euro Souvenir bankoviek.

čítajte na strane 2Hrad Ľupča

V prevádzkarni doprava 
prezuli desiatky vozidiel

Príchod jesenných mesiacov 
je v prevádzkarni doprava špe-
cifický a vyžaduje si zvýšené 
pracovné nasadenie. Nutné 
je prezuť desiatky vozidiel, čo 
predstavuje stovky pneumatík. 
Preto je príprava dlhodobá.

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

Podbrezovské železiarne sú neodmysliteľnou súčasťou jeho života už štyridsať rokov. Dňa 
2. augusta 1982, ako úspešný absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, rodák z 
Poltára nastúpil do pracovného pomeru vo vtedajších Švermových železiarňach. Ako všetci 
tí, ktorí sa v Podbrezovej vypracovali na úspešných manažérov, v duchu firemnej tradície 
niekoľko rokov získaval poznatky a skúsenosti na nižších postoch riadenia.

Marian Kurčík bol 1. apríla roku 1990 menovaný do funkcie vedúceho odboru ekonomic-
kého plánovania. Bolo to vo veľmi zložitom období transformácie celej spoločnosti na trho-
vú ekonomiku. Začínali sa prípravy na kupónovú privatizáciu. Aj napriek tomu, že s niečím 
podobným nemal nikto žiadne skúsenosti, vedenie spoločnosti vyhodnotilo situáciu a roz-
hodlo, že to bude jediné východisko ako zachrániť fabriku pred hroziacim predajom. Nielen 
na príprave privatizačného projektu, ale aj na ďalších krokoch súvisiacich s prechodom na 
akciovú spoločnosť aktívne pracoval Marian Kurčík so svojím tímom.

Rok 1992 bol pre podbrezovskú fabriku zlomovým. Vznikla akciová spoločnosť Železiarne 
Podbrezová. Marian Kurčík tvoril súčasť jej vedenia a 1. apríla 1993 bol menovaný na post 
ekonomického riaditeľa.

Spravovať financie v čase hľadania nových trhov a pribúdajúcich obchodných partnerov 
s platobnou neschopnosťou nebolo vôbec jednoduché. Bolo to pre spoločnosť náročné a 
odrazilo sa to aj na zápornom výsledku hospodárenia. 

Zvrat nastal až po mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého podstatou bol nový mo-
del riadenia spoločnosti. Spočíval v tom, že výkonní riaditelia sa zároveň stali členmi pred-
stavenstva. Konalo sa 11. apríla 1994 a v tento deň bolo zvolené predstavenstvo, ktorého 
predsedom sa stal generálny riaditeľ Vladimír Soták a členom aj ekonomický riaditeľ Ma-
rian Kurčík. Predstavenstvo ŽP a.s. schválilo revitalizačný program a už koncom roka sa 
potvrdila správnosť tohto rozhodnutia. V roku 1995 odštartovali v železiarňach roky pros-
perity. Spravovať financie v čase zavádzania účtovej a daňovej sústavy, približujúcej sa európskym štandardom, nebolo jednoduché. 

Od roku 2002 je Marian Kurčík v pozícii podpredsedu Predstavenstva ŽP a.s. Nasledovali roky úspechov, vzápätí sa však vyskytli aj náročnejšie časy. 
Rok 2008 bol poznačený obrovskou finančnou krízou, ktorej následkom bola hospodárska kríza. Pre podbrezovské železiarne je charakteristické, že 
v každom dejinnom období to bol práve schopný manažment, ktorý dokázal zvrátiť krízovú situáciu. Vedenie podbrezovských železiarní predvídalo v 
značnom predstihu dopady finančnej a hospodárskej krízy a dokázalo zabezpečiť financovanie na nasledujúce obdobie. Finančná kríza bola náročnou 
skúškou, v ktorej vedenie podbrezovských železiarní obstálo. Za výnimočný prínos a mimoriadne výsledky dosiahnuté pri prekonávaní náročných 
prekážok v oblasti financií bol za rok 2008 Marian Kurčík, ako prvý na Slovensku, ocenený prostredníctvom ankety týždenníka Trend titulom Finančný 
manažér roku 2008.

Ing. Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva ŽP a.s. a ekonomický riaditeľ, 
pôsobí v podbrezovských železiarňach už štyridsať rokov

Cesta za úspechom je veľmi kľukatá, ale naším 
cieľom bola a bude vždy prosperita spoločnosti

Pán riaditeľ, čas ukázal, že na Ho-
rehroní sa v deväťdesiatych rokoch 
zachránila jedine podbrezovská 
fabrika a všetky ostatné, dovtedy 
tiež prosperujúce, boli rozpredané 
a zanikli. Ako si spomínate na to 
obdobie? 

- Deväťdesiate roky spôsobili vý-
znamné celospoločenské zmeny, 
ktoré sa premietli do ekonomickej 
situácie jednotlivých fabrík. Pod-
brezovské železiarne boli špecifické 
tým, že sme v tom čase realizova-
li intenzifikáciu elektrooceliarne s 
výstavbou 60 tonovej elektrickej 
oblúkovej pece, so zámerom do-
siahnutia uzavretého výrobného 
cyklu. Ceny materiálov neúmer-
ne rástli, devalvácia meny a ďalšie 
okolnosti spôsobili, že náklady na 
túto miliardovú investíciu narást-
li do astronomických čísel, pred-
stavujúcich sumu 1 miliardu 300 
miliónov korún. Východiskom pre 
nás bol úver od VÚB banky. Výška 
úrokov postupne narástla na 25 
percent a my sme sa výrazne zadl-
žili. V tom čase prebiehali prípravy 
na transformáciu spoločnosti na 
trhovú ekonomiku. Federálna vláda 
postupne vyberala firmy, ktoré púš-
ťali do kupónovej privatizácie. Pod-
brezová bola zaradená do druhej 
vlny. Vzhľadom na skutočnosť, že 
sme kupónovú privatizáciu chápali 
ako jedinú formu dlhodobej per-
spektívy, robili sme všetko pre to, 
aby nás zaradili do prvej vlny. Na-
pokon sa nám to podarilo. Po prvej 
vlne získali približne 30 percent ak-
cií investičné fondy, asi 60 percent 
drobní akcionári a viac ako osem 

      Zmena vo 
vlastníckej štruktúre 

spôsobila zásadný 
obrat v hospodárení 

Železiarní Podbrezová. 
Prijali sme novú 

obchodnú filozofiu, 
vybudovali sieť 

vlastných obchodných 
spoločností, rozbehom 
výroby a revitalizáciou 

spoločnosti sme 
dosiahli prvé úspechy 

v hospodárení už 
v roku 1995.

Oľga Kleinová percent Fond národného majetku. 
Rozpadom východoeurópskych tr-
hov, zrušením zbrojnej výroby, naša 
spoločnosť stratila značnú časť od-
bytu. Spolu s vysokou zadlženosťou 
a rastúcimi úrokmi sme za dva roky 
vyprodukovali stratu pol miliardy 
korún. V roku 1994 sa uskutočnilo 
mimoriadne valné zhromaždenie, 
ktorého cieľom bol nový model ria-
denia spoločnosti. 
Výkonní riaditelia 
sa stali súbežne 
členmi predsta-
venstva. Skupina 
manažérov od-
kúpila akcie od 
Fondu národného 
majetku a zme-
na vo vlastníckej 
štruktúre spôsobi-
la zásadný obrat v 
hospodárení Žele-
ziarní Podbrezová. 
Prijali sme novú 
obchodnú filozo-
fiu, vybudovali sieť 
vlastných obchod-
ných spoločností, 
rozbehom výroby 
a revitalizáciou 
spoločnosti sme dosiahli prvé úspe-
chy v hospodárení už v roku 1995.

Za tridsať rokov existencie akciovej 
spoločnosti boli roky úspechov a 
prosperity, ale vyskytli sa aj hor-
šie časy, v ktorých muselo vedenie 
spoločnosti vynaložiť náročné úsi-
lie a prijať niekedy aj nepopulárne 
opatrenia na zvrátenie nepriazni-
vej situácie. Vždy to napokon dob-
re dopadlo. Čo je podľa vás kľúčom 
na ceste k úspechu pri riadení takej 

firmy ako sú Železiarne Podbrezo-
vá? 

- To všetko bolo možné dosiah-
nuť len vďaka spoločnej práci ma-
nažmentu pod vedením predsedu 
predstavenstva a generálneho ria-
diteľa Vladimíra Sotáka. Členovia 
predstavenstva boli zároveň vý-
konnými riaditeľmi zodpovednými 
za svoje úseky a takto sa nám po-

darilo, spoloč-
ným úsilím, zo 
Železiarní Pod-
brezová vytvoriť 
p r o s p e r u j ú c u 
hutnícku firmu, 
ktorá dnes doká-
že obstáť nielen 
v európskej, ale 
i v celosvetovej 
konkurencii. A 
to nielen vďa-
ka správnemu 
prístupu vede-
nia spoločnosti, 
investíciám na 
m o d e r n i zá c i u 
technológie, ale 
aj vďaka schop-
nému pracov-
nému tímu, do-

statku skúsených a kvalifikovaných 
pracovníkov na všetkých stupňoch 
riadenia, až po robotnícke profesie.  
Starostlivosť o zamestnancov je pre 
nás prioritou. Uvedomujeme si to-
tiž, že zárukou úspechu spoločnosti 
je spokojný zamestnanec. Železiar-
ne Podbrezová, ako jedna z mála 
fabrík na Slovensku, majú veľmi sil-
ný sociálny program. Nikdy sa nám 
nestalo, že by sme nevyplatili za-
mestnancom mzdu v plánovanom 
termíne a nikdy sa nestalo, aby 

nebol naplnený niektorý z bodov 
Kolektívnej zmluvy Železiarní Pod-
brezová či nadštandardného prog-
ramu predstavenstva, ktorý zahŕňa 
sociálne zabezpečenie zamestnan-
cov nad rámec zákona a kolektívnej 
zmluvy.

Štyridsať rokov je súčasťou vášho 
života hutnícka fabrika a nepo-
chybne aj vaším pričinením pros-
peruje. Nesporne vás to napĺňa 
spokojnosťou, zároveň však nový-
mi výzvami. Prezradíte, aké sú plá-
ny predstavenstva do budúcnosti?

- Štyridsať rokov je nepochybne 
významný úsek v živote každého 
človeka. Som veľmi rád, že sa mi, 
v spolupráci s ostatnými kolegami, 
dostalo cti podieľať sa na vedení 
tejto spoločnosti. Mám na mysli 
nielen súčasných, ale aj tých, kto-
rí už odišli na zaslúžený starobný 
dôchodok. Naším jediným cieľom 
bolo, je a bude vynakladať všetko 
úsilie k dosahovaniu jej prosperity. 
Dnes sa to prejavuje predovšetkým 
významnými investíciami do nových 
technológií, ktoré nám v budúc-
nosti prinesú zefektívnenie a skva-
litnenie výroby a zníženie podielu 
ľudskej práce. Je to veľmi dôležité 
aj v takej kritickej dobe, akú žijeme, 
keď nás výrazne ovplyvňujú vysoké 
ceny energií, politická nestabilita 
a z toho vyplývajúca obava z neis-
tej budúcnosti. Naša spoločnosť je 
dobre pripravená na tlak, ktorý sa v 
spoločnosti stupňuje na ekologickú 
výrobu, zníženie uhlíkovej stopy, na 
bezodpadové hospodárenie, ale aj 
na vysokú kvalitu a celý servis pri 
dodávkach našich výrobkov takmer 
do celého sveta.
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Ošetrovanie predlaktia reboxom. Na snímke fyzioterapeutky Eva Kňazovická (vľavo) a Vie-
ra Urbanová.  Foto: R. Rybovič

ŽP Rehabilitácia s.r.o. funguje už desať rokov

Vedenie akciovej spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová (ŽP a.s.) pova-
žuje starostlivosť o zdravie svojich 
zamestnancov za jednu z priorít. 
Aj preto poskytuje v tejto oblasti 
viacero benefitov. Medzi ne patria 
i rehabilitačné služby, ktoré majú 
u nás dlhoročnú tradíciu. Dcérska 
spoločnosť ŽP Rehabilitácia s.r.o. 
si tento rok pripomína desať ro-
kov od svojho založenia. O vzniku, 
súčasnosti či víziách sme sa roz-
právali s Máriou Niklovou, kona-
teľkou spoločnosti.

ŽP Rehabilitácia má za sebou de-
kádu fungovania. Aké boli začiat-
ky jej vzniku?

- Rehabilitácia bola vždy súčas-
ťou nášho hutníckeho závodu. 
Keď vznikala akciová spoločnosť 
Železiarne Podbrezová, osamostat-
ňovali sa mnohé oblasti, ktoré ne-
súviseli priamo s výrobou. Medzi 
nimi aj rehabilitačné služby, ktoré 
prevzala verejno-obchodná spo-
ločnosť FYRES, na čele s Katarínou 
Kürtyovou. Fungovala v súčasných 
priestoroch v rámci nájomnej zmlu-
vy. Pani Kürtyová sa neskôr rozhod-
la skončiť, pričom oslovila vedenie 
ŽP a.s., či nemá záujem prevziať re-
habilitácie pod svoje krídla. Keďže 
jednou z našich hlavných priorít je 
starostlivosť o zamestnancov a zá-
roveň sme nechceli, aby cestovali 
do Brezna alebo širšieho okolia za 
týmito službami, rozhodnutie pad-

lo veľmi rýchlo. Rehabilitačné služ-
by sme prevzali, avšak nie v rámci 
materskej spoločnosti. Založili sme 
dcérsku spoločnosť ŽP Rehabilitá-
cia s.r.o. Spolu s ňou bola otvorená 
aj pobočka v Bratislave, ktorá fun-
govala sedem rokov. Keďže rehabi-
litačných služieb je dnes v hlavnom 
meste dostatok, rozhodli sme sa ju 
v roku 2019 zrušiť.

Priestory na poskytovanie reha-
bilitačných služieb patrili ŽP a.s. 
Ako to bolo s prístrojovým vyba-
vením?

- Od predošlej poskytovateľky 
rehabilitačných služieb sme pre-
brali kompletné vybavenie. Niekto-
ré zariadenia boli novšie, iné boli 
zakúpené dávnejšie. 

Po tejto zmene nastal ďalší vý-
znamný krok. Rozšírenie priesto-
rov...

- Fungovali sme v pôvodných 
priestoroch a s pôvodnými zaria-
deniami. No postupne sme usúdili, 
že chceme viac. Uvedomovali sme 
si, že priestory nie sú dostatočné a 
ak chceme zakúpiť nové zariade-
nia, budeme musieť nájsť miesto. 
Navyše, je rozdiel, keď poskytuje 
zdravotnú starostlivosť jednotlivec 
a keď pracuje niekoľko fyzioterape-
utov. Po zakúpení ďalšieho vybave-
nia a rozšírenia ponuky služieb boli 
nové priestory už nevyhnutnosťou. 
Preto sme propagačné oddelenie 
presťahovali do budovy múzea a 
rehabilitáciu rozšírili na celé príze-
mie budovy zdravotného strediska. 

V súčasnosti je všetko kompletné 
prerobené - od recepcie, kde pa-
cienti vybavujú potrebné úkony, až 
po samotné miesta na procedúry či 
ošetrenia. Myslím, že momentálny 
stav je dôkazom, že sme v minulos-
ti urobili správne rozhodnutia.

Menil sa aj počet zamestnancov?
- Aj v tomto smere nastali zme-

ny. Ruka v ruke s pribúdaním prí-
strojového vybavenia rástol aj 
počet pracovníkov. Pozitívom je, 
že kolektív fyzioterapeutov zostal 
od začiatku založenia spoločnosti 
takmer nezmenený. Prínosom je, 
bezpochyby, prítomnosť lekárky 
fyziatrie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie Márie Kubišovej, kto-
rá je pacientom k dispozícii každý 
pondelok od 6. do 14. hodiny. 

Vyhľadávajú služby rehabilitácie 
aj externí pacienti?

- Naše služby majú u verejnos-
ti veľmi dobrú odozvu. Preto nás 
oslovujú aj ľudia, ktorí nepracujú 
v našom závode či dcérskych spo-
ločnostiach. Musím ale zdôrazniť, 
že prednostne ošetrujeme zamest-
nancov ŽP GROUP. Našou ambíci-
ou nie je nahrádzať rehabilitáciu 
breznianskej nemocnice a ani roz-
širovať služby či prijímať nových 
rehabilitačných pracovníkov. Práve 
preto sme zastropovaní na systé-
me, ktorý dnes funguje. Cieľom je, 
aby pracovníci ŽP GROUP nemuseli 
cestovať za rehabilitáciou do Brez-
na, Banskej Bystrice a strácať tým 
čas. Po návšteve strediska sa môžu 

Fyzioterapeutka Viera Urbanová ošetruje pacienta unikátnym laserom.  Foto: M. Gončár

ihneď vrátiť do pracovného pro-
cesu. Záujem ľudí „z vonku“ nás 
síce teší, ale prednosť majú naši 
zamestnanci. Okrem toho ponúka-
me zamestnancom ďalšie benefity, 
aby za služby doplácali čo najme-
nej, napríklad vo forme poukážok. 
Snažíme sa tak realizovať regene-
ráciu pracovnej sily z nákladov ŽP 
a.s. 

Ktoré zariadenia sa vám podarilo 
za predošlé obdobie zakúpiť? 

- Bolo ich viac, ale najväčší prínos 
má unikátny laser, ktorý funguje a 
ošetruje revolučným spôsobom. 
Vďačíme zaň predsedovi Predsta-
venstva a generálnemu riaditeľo-
vi akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová Vladimírovi Sotákovi. 
Myšlienku na jeho kúpu prinie-
sol z USA. Boli sme aj výhradným 
dovozcom tohto prístroja pre iné 
zdravotnícke zariadenia. Navyše, 
preškoľovali sme pracovníkov, kto-
rí ho obsluhujú. Dnes máme týchto 
laserov niekoľko a jeden z nich je aj 
v Nemocnici s poliklinikou v Brez-
ne. 

V čom je laser výnimočný?
- Služby lasera sú veľmi efektív-

ne, rýchle a mnohokrát nahradia 
jedným alebo dvoma ošetreniami 
viaceré procedúry robené klasic-

kou metódou. Má výrazne zosil-
nené žiarenie, ktoré významne 
zasahuje do jemne zladeného a 
zložitého celku ľudského tkaniva. 

Ako vidieť, spoločnosť ŽP Rehabi-
litácia s.r.o. počas poslednej de-
kády neustále napredovala. Aké 
máte vízie do ďalších rokov? 

- Verím, že minimálne v takejto 
podobe bude spoločnosť fungo-
vať aj v budúcnosti. Nespíme na 
vavrínoch a každý rok vymyslíme 
niečo nové. Zamestnankyne cho-
dia na rôzne školenia a veľkú výzvu 
predstavoval covid. Vedeli sme, že 
práve postcovidové stavy vyžadujú 
špeciálne ošetrenie. Preto museli 
prejsť pracovníčky školením, ako sa 
o takýchto pacientov starať. V bu-
dúcnosti určite nechceme stagno-
vať. Ak prípadné nové zariadenia 
pomôžu k rýchlejšej regenerácii, 
budeme rozmýšľať nad ich kúpou. 
Pretože vedenie akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová nikdy 
nepovie nie. Práve naopak. Neus-
tále sa snažíme inovovať a rozmýš-
ľame, čo nové by sme mohli do 
vybavenia zakúpiť tak, aby sme ľu-
ďom čo najrýchlejšie pomohli dať 
sa zdravotne do poriadku.

V roku 2002 sa Železiarne Podbre-
zová a.s. stali majiteľom Ľupčian-
skeho hradu. Okrúhle 20. výročie 
systematickej záchrany hradného 
komplexu si pripomíname aj účas-
ťou na projekte 0 euro Souvenir 
bankoviek s novým motívom pa-

mätnej bankovky. Na lícnej strane 
je zobrazená súčasná silueta hra-
du Ľupča, ktorej kolorit dopĺňa 
majestátna Korvínova lipa. Nad 
siluetou národnej kultúrnej pa-
miatky je umiestnený novodobý 
erb hradu Ľupča.

Nulové suvenírové eurobankov-
ky predstavujú zaujímavý zberateľ-
ský fenomén v rámci celej Európy. 

To sa potvrdilo aj 12. novembra, 
kedy najskalnejší zberatelia pri-
chádzali už niekoľko hodín pred 
začiatkom predaja. V prvý víkend 
predaja si návštevníci hradu zakú-
pili 1 245 kusov bankoviek. 

V ďalších dňoch bude predaj pre-
biehať v pokladni pred vstupom do 
hradu počas prevádzkových hodín. 
Celková emisia s motívom hradu 
Ľupča je 10 000 kusov a predajná 
cena jednej bankovky je 3 eurá s 
DPH. 

Každý kus bankovky je unikát 
vďaka číslu, rovnako ako pri bež-
ných obehových bankovkách. 
Bankovky sú vyrobené zo stoper-
centného bavlneného papiera a sú 
tlačené v tlačiarňach cenín Obert-
hur Fidruciare, kde sa vyrábajú aj 
pravé eurobankovky. Suvenír ob-
sahuje aj ochranné prvky ako pri 
skutočných bankovkách, čiže vodo-
tlač, ochranný pásik, UV ochranné 
prvky a hologram.

Predaj novej pamätnej 
eurobankovky hrad Ľupča

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Opustil nás Štefan Rosina starší
S hlbokým zármutkom sme prija-

li informáciu, že 5. novembra 2022 
nás navždy, vo veku 90 rokov, opus-
til Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina starší. 
Patril medzi najvýznamnejšie osob-
nosti slovenského priemyslu, ktorý 
sa zaslúžil najmä o rozvoj gumáren-
ského a strojárenského priemyslu v 
Púchove. Svoju kariéru začal v roku 
1950 v púchovskej fabrike – ná-
rodnom podniku Gumárne 1. mája 
Púchov ako jeden z jej prvých za-
mestnancov v čase, keď sa samotná 
fabrika rozbiehala. Svojou usilov-
nosťou, pracovitosťou, tvorivosťou, 
disciplínou a vďaka svojim mana-

žérskym schopnostiam sa postupne prepracoval jednotlivými riadiacimi 
stupňami až do vedenia spoločnosti. Počas turbulentných deväťdesia-
tych rokov sa mu podarilo udržať jej konkurencieschopnosť a zároveň 
ju transformovať na modernú spoločnosť, ktorá položila základ dnešnej 
skupiny MATADOR. Štefan Rosina sa počas svojho života aktívne venoval 
rozvoju púchovského regiónu, jeho zdravotníctva, športu a kultúry. Ako 
absolvent „Baťovej školy práce“ venoval v rokoch 1947 až 1954 veľkú po-
zornosť podpore mladých ľudí. Bol zakladateľom Fakulty priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove. Tá je 
zameraná na výchovu odborníkov v oblastiach materiálov, v kombinácii 
so zameraním na modelovanie, simuláciu, environmentálne inžinierstvo 
a priemyselný dizajn. V zmysle Baťovských tradícií sa vždy riadil heslom 
„Firma, ktorá chce byť dlhodobo úspešná, musí mať vzdelaných ľudí.“ 

Štefan Rosina bol tiež jedným zo zakladajúcich členov Klubu 500 – 
združenia, ktoré už dvadsať rokov stojí na princípoch spolupráce a vzá-
jomnej podpore svojich členov.

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová vyjadruje pozos-
talým úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke! 
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Mikulášske predstavenie v Dome kultúry ŽP a.s.

Akciová spoločnosť Železiarne 
Podbrezová pripravila pre deti 
zamestnancov od 4 do 12 rokov 
mikulášske predstavenie. Usku-
toční sa 4. decembra o 14. hodine 
v Dome kultúry ŽP a.s. v Podbre-
zovej. 

Vstupenky a mikulášske balíč-
ky pre deti zamestnancov budú 
bezplatné. Ich hodnota bude zda-
ňovaná podľa platných daňových 
predpisov. Na predstavenie je 
potrebné nahlásiť sa dopredu na 
sekretariáty prevádzkarní a odbor-
ných útvarov, kde budú doručené 
aj samotné vstupenky. 

A na čo sa môžu decká tešiť? 
Príbeh o malom chlapčekovi 

Jankovi Hraškovi pozná azda kaž-
dý. V obci menom Hrachovo žili 
manželia Hraškovci, ktorí veľmi 
túžili po deťoch. Skúšali už všet-
ko, ale nič nepomáhalo. No jed-
ného dňa sa na nich predsa len 
usmialo šťastie a zrazu sa u nich 
zjavil chlapček maličký ako hrášok. 
Hneď sa aj rozhodol pomôcť mam-
ke a vybral sa odniesť otcovi obed 
na pole. A tu sa začína dobrodruž-
stvo odvážneho a dobrosrdečného 
Janka Hraška, ktorý je síce posta-
vou drobný, ale v živote dokáže 
skutočne veľké veci.

Obľúbenú rozprávku pre naj-
menších divákov prináša Spišské 
divadlo. Aj tento raz spolupraco-
valo s uznávaným režisérom Pet-
rom Palikom, ktorý pre divadlo 
zdramatizoval a upravil rozprávku 
zo zbierky Pavla Dobšinského.

UniCredit Day v ŽP a.s.
V rámci kampane Bank at Work, vďaka ktorej môžete získať až 800 
eur a trojpercentné úročenie k bežnému účtu na pol roka, usporiada 
UniCredit banka v našej spoločnosti UniCredit Day. Uskutoční sa 24. no-
vembra. Zamestnancom, ktorí majú záujem o otvorenie účtu a využitie 
benefitov kampane, budú k dispozícii zástupcovia UniCredit banky na 
vrátnici starého závodu a vrátnici nového závodu pri riaditeľskej budo-
ve v čase od 13. do 15. hodiny.

Hoci sa nachádzame už v druhej 
polovici novembra, počasie bolo 
v predošlých dňoch stabilné a re-
latívne teplé. Avšak, zima je tu 
čo nevidieť a na chladné mesiace 
sa pripravujeme aj v našich žele-
ziarňach. 

Zeleň je pripravená na zimu
Napriek tomu, že sme hutníckou 

fabrikou, pýšime sa veľkými plo-
chami udržiavanej zelene, o ktoré 
sa stará spoločnosť 2 PK, s.r.o. V 
týchto dňoch jej zamestnanci hra-
bú opadané listy zo stromov, ore-
závajú stromčeky, živé ploty a krí-
ky. Takto „zakonzervovaná“ zeleň 
počas zimy zregeneruje, aby nám 
na jar opäť skrášľovala okolie.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Strihanie stromov pred zimnými mesiacmi. Foto: M. Gončár

V prevádzkarni doprava prezuli desiatky vozidiel

Hoci v kalendári svieti predpos-
ledný mesiac roka, predošlé dni 
boli charakteristické relatívne 
teplým počasím, pričom ortuť 
teplomerov sa zvyčajne drža-
la nad nulou. Lenže sneh a mráz 
môžu udrieť kedykoľvek. Preto je 
dôležité myslieť na vozidlá v pred-
stihu a na zimu ich včas pripraviť.

Príchod jesenných mesiacov je 
v prevádzkarni doprava špecifický 
a vyžaduje si zvýšené pracovné 
nasadenie. Nutné je prezuť desiat-
ky vozidiel, čo predstavuje stovky 
pneumatík. Preto je príprava dlho-
dobá a obdobie od septembra do 
novembra sa vyznačuje zvýšeným 
náporom v pneuservise prevádz-
karne.  

„Každý rok začíname už začiat-
kom septembra. Podľa zázna-
mov najskôr objednávame nové 
pneumatiky na vozidlá, ktoré ich 
majú značne opotrebované. Rov-
nako je nutné zabezpečiť zimné 
pneumatiky na novozakúpené do-
pravné prostriedky,“ povedal Peter 
Krajan, vedúci prevádzkarne do-
prava. 

evidencia pneumatík
Všetky pneumatiky služobných 

vozidiel sú evidované v prísluš-
ných záznamoch. Na základe nich 
vedia zamestnanci dopravy posú-
diť, kedy je kúpa nových zimných 
pneumatík nevyhnutná. „Každá 
prejde na jar prehliadkou, pri kto-
rej posudzujeme stav a hĺbku de-
zénu. Miera opotrebenia je zazna-
menaná do evidencie. Záznamy 
obsahujú aj presné miesto, kde 
sú mimo sezóny uskladnené, aby 
sme ich bez problémov našli pri 
ďalšom prezúvaní. Keď ideme na 
jeseň pneumatiky objednávať, po-
zrieme do papierov a podľa zázna-
mov z jari vieme posúdiť, na ktoré 
vozidlá sú potrebné nové,“ vysvet-
lil P. Krajan. Všetky pneumatiky sú 
pritom uskladnené v  pivničných 

priestoroch budovy dopravy a pri-
ľahlých skladoch. 

Po objednaní sa čaká na doda-
nie. Už minulý rok sme spomínali 
nedostatočné množstvo kompo-
nentov, ktoré otriaslo fungova-
ním automobilového priemyslu. 
Situácia bola rovnaká aj teraz a 
znovu chýbal určitý typ a rozmer 
pneumatík. „Pociťovali sme tiež 
dlhšie dodacie lehoty. Aj z tohto 
dôvodu, rovnako ako v roku 2021, 
sme začali s prípravou pomerne 
skoro, aby sme všetko stihli včas. 
Napokon, komponenty boli do-
dané v požadovanom množstve a 
takmer všetky vozidlá sú dnes už 
prezuté. Napriek tomu v súčas-
nosti pracujú naši zamestnanci v 
pneuservise prakticky denne,“ po-
kračoval P. Krajan. 

Prevádzkareň doprava prezúva 
okrem osobných i nákladné vo-
zidlá. „Niektoré nad 3,5 tony majú 
pohon všetkých kolies, čiže tam 
nie je potrebná výmena. Ďalšie vo-
zidlá majú výhodu v tom, že majú 
univerzálne celoročné pneumati-
ky. Autobusy a nákladné vozidlá 
s pohonom jednej nápravy musia 
taktiež prejsť výmenou pneuma-
tík.“ 

Na prezúvanie musí byť pripra-
vený aj samotný autoservis. „Kon-
trolujeme jeho vybavenie, teda 
prezúvacie a vyvážovacie stroje, 
náradie, závažia, momentové kľú-
če a ďalšie nevyhnutne potrebné 
zariadenia,“ doplnil vedúci pre-
vádzkarne doprava. 

Počasie pomohlo
Okrem skorých príprav situácii 

pomohlo aj stabilné počasie. To 
bolo v ostatných týždňoch pomer-
ne teplé a poveternostná situácia 
na Slovensku priaznivá. Snehové 
zrážky sa túto zimnú sezónu zatiaľ 
nevyskytli. „To nám relatívne po-
mohlo, ale my aj tak každý rok pre-
zúvame podľa dátumu v kalendári. 
Horšia situácia je na jeseň, keďže 
vodiči si nechávajú všetko na pos-
lednú chvíľu a čakajú na prvý sneh 

alebo poľadovicu. Lenže v tom 
čase už ťažko nájdu voľné termíny 
v jednotlivých servisoch,“ upozor-
nil P. Krajan. 

„Prezúvacia kampaň“
Počas mesiacov september, ok-

tóber a v prvej polovici novembra 
sa väčšina pracovníkov autoservisu 
našej prevádzkarne venuje primár-
ne výmene pneumatík na vozid-
lách. Tieto týždne slangovo nazý-
vajú „prezúvacia kampaň.“ 

„V prvom rade venujeme po-
zornosť našim vozidlám, potom 
externým zákazníkom. Všetko je 
podriadené tomu, aby sme prezú-
vanie stihli včas. Toto obdobie trvá 
približne dva mesiace,“ doplnil 
P. Krajan a v závere dodal, že ok-
rem prezúvania musia skontrolo-
vať chladiacu zmes pre spoľahlivý 
chod vozidla, nemrznúce zmesi do 
ostrekovačov či metličky a škrabky 
na zamrznuté okno, aby sa počas 
zimy nevyskytli žiadne kompliká-
cie.

Pracovník prevádzkarne doprava pri vý-
mene pneumatiky.           Foto: M. Gončár
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Kristián Móro. Foto: M. Gončár

Kristián Móro z Hornej Lehoty 
píše zaujímavý príbeh. Absolvent 
Súkromnej spojenej školy Žele-
ziarne Podbrezová sa venuje silo-
vým športom. Hoci je jeho kariéra 
ešte v plienkach, doma má viace-
ro medailí, pohárov a diplomov. 
Nedávno pribudol do jeho zbierky 
najcennejší úspech – titul juni-
orského majstra sveta v mŕtvom 
ťahu equipped.

Kristián už štyri roky pracuje vo 
valcovni bezšvíkových rúr v našich 
železiarňach, kde nastúpil ihneď 
po maturite. Keď práve nie je v 
pretlačovni, usilovne dvíha tony 
železa. V začiatkoch pritom vôbec 
nerozmýšľal nad tým, že raz bude 
bojovať o tituly domáceho, konti-
nentálneho či svetového šampió-
na. 

„U nás v Hornej Lehote kedysi 
cvičil Sebastián Grísnik, dnes maj-
ster sveta v klasickej kulturisti-
ke juniorov. Pridal som sa aj ja, a 
tak sa to celé začalo,“ povedal na 
úvod K. Móro. Ako priznal, chcel 
si len trošku zašportovať, zacvičiť, 
schudnúť a vylepšiť postavu. Nič 
výnimočné, veď v jeho veku cvičí 
mnoho chlapcov. 

„Po príchode na strednú školu 
ma posilňovanie bavilo čoraz viac. 
Nemal som ale žiadnu techniku, 
pre mňa bolo podstatné, aby som 
zdvihol čo najťažšiu činku. Netušil 
som, čo je proteín a čo všetko je 
za silovým športom. No postupne 
som sa zdokonaľoval, zbieral rady 
od chalanov a vylepšoval i techni-
ku.“ 

Bez trénera
Kristián nemal trénera, pripravo-

val sa individuálne. „Ani som ne-
rozmýšľal, že dákeho potrebujem. 
Takto som fungoval niekoľko rokov 
a vyhovovalo mi to. Zlom nastal v 
maturitnom ročníku,“ vrátil sa do 
nedávnej minulosti skromný špor-
tovec a pokračoval: „Začal som 

trénovať v Brezne, kde som stretol 
ďalších chlapcov, ktorí sa venovali 
silovým športom. Vysvetlili mi, čo 
a ako robiť, viac som sa zoznámil s 
technikou či intenzitou tréningov,“ 
rozhovoril sa. 

Kristián na sebe makal. Mier-
ne ho pribrzdila pandémia a za-
tvorené posilňovne, ale cestu k 
úspechu si postupne dláždil, hoci 
si to ani sám neuvedomoval. Po-
stupne sa v ňom zobúdzala túžba 
posunúť sa a dosiahnuť niečo viac. 
„Spoznal som kamaráta Ondreja. 
Povedal som mu, že chcem ísť na 
súťaž, aby som zistil, na čom som. 
Videl moje výkony a usúdil, že na 
to mám. Doviedol ma ku Karolovi 
Kornelovi Repiskému do Banskej 
Bystrice.“ Skúsený tréner má so si-
lovými športmi bohaté skúsenosti, 
sám je aktívnym pretekárom a pod 
svojimi krídlami má mnoho zve-
rencov. Ujal sa aj Kristiána a spolu 

začali písať zaujímavý príbeh oven-
čený úspechmi a viacerými cenný-
mi kovmi z jednotlivých súťažných 
podujatí. 

Bronz v Trnave
Kristián Móro odštartoval kari-

éru bravúrne. Hoci cvičil relatívne 
dlho, prvýkrát sa na súťažné pó-
dium postavil až vlani v Trnave. 
Skončil tretí medzi juniormi v mŕt-
vom ťahu na Mamut Cupe. 

„Síce sa mi nepodarili niektoré 
pokusy, ale bol som šťastný. Užíval 
som si súťaženie. Na začiatku po-
dujatia som nemal žiadne očaká-
vania, chcel som to iba vyskúšať. 
Mojím prvoradým cieľom bolo zis-
tiť, čo všetko podobná súťaž zna-
mená, ako sa pripraviť, zaujímalo 
ma zákulisie i atmosféra. Pred za-
čiatkom vystúpenia som mal aj tré-
mu. Všetko bolo iné ako keď človek 
cvičí individuálne,“ priznal.

Zoznámenie s mas wrestlingom
Po tejto súťaži nastal ďalší zlom 

v kariére mladého športovca. Tré-
ner mu navrhol, aby vyskúšal mas 
wrestling. Ide o silové preťahova-
nie pákou, pričom pretekári sedia 
oproti seba zapretí nohami do 
dosky. Kristián súhlasil a dostal sa 
až na majstrovstvá Slovenska. Vý-
konom prekvapil aj sám seba. Ta-
lentovaný silák totiž vyhral mužskú 
súťaž, čo rozhodne nečakal.

S jedlom rastie chuť a súťaže pri-
búdali. Nasledovali majstrovstvá 
Slovenska a Českej republiky v po-
werliftingu, kde sa stal nielen víťa-
zom svojej kategórie, ale prvenstvo 
získal aj v absolútnom poradí. V 
krátkom čase prišla účasť na maj-
strovstvách Európy v mŕtvom ťahu. 
Šampionát hostil český Trutnov. 
Kristián Móro ukázal skvelú formu 
a stal sa šampiónom medzi junior-
mi. Lenže to bol len „predkrm“ nie-
čoho veľkolepého. 

Majster sveta
Doterajší vrchol kariéry nastal 

tento rok v Trnave. Šikovný Horeh-
ronec vybojoval zlato na junior-
ských majstrovstvách sveta v mŕt-
vom ťahu Equipped, čo je súťaž v 
špeciálnych dresoch. Kristián zdvi-
hol úctyhodných tristo kilogramov 
a stal sa víťazom aj v absolútnom 
poradí. 

„Oblek mi musel požičať tréner, 
lebo ja taký ne-
vlastním. Hneď, 
keď som sa do-
zvedel, že som 
vyhral, zalial ma 
pocit šťastia. Ani 
nie tak z víťazstva 
ako z faktu, že 
som zodvihol takú 
váhu, čo sa mi do-
vtedy nikdy nepo-
darilo. Prekonal 
som osobný rekord a prevládala vo 
mne obrovská eufória,“ opísal bez-
prostredné pocity a hrdo poťažkal 
medailu.

Kristiána úspechy ešte viac moti-
vujú. Raz by chcel vyhrať preteky v 
silovom trojboji. Priznal, že niekedy 
trénuje aj každý deň, no zároveň 
pripomenul dôležitosť dopriať telu 
odpočinok. Na otázku, či ho viac 
láka mas wrestling alebo silový 
trojboj, odpovedal. „Asi mám kú-
sok bližšie k mas wrestlingu. Sme 
parádna partia, bavíme sa a dopra-
jeme si, hoci sme súpermi.“ 

Vyzdvihol rodičov, 
trénera i kolegov

Kristián Móro vie, čo všetko musí 
dodržiavať, aby bol na súťažiach 
stopercentne pripravený. Týždeň 
pred začiatkom necvičí, aby si telo 
oddýchlo. Stráži si váhu a sústre-
dí sa na svoj výkon. „Hodiny pred 
pretekmi je to najmä o psychickej 
príprave. Nervozita prichádza pri 
rozcvičovaní. V tomto smere je to 
náročné,“ priznal. 

Šikovný silák vďačí za svoje ús-
pechy najmä trénerovi Repiskému. 
„Verím, že je na mňa pyšný. Nemá 
to so mnou vždy ľahké a z času na 
čas ma musí aj prinútiť, ale som mu 
vďačný za všetko.“ 

Oporou sú mu aj rodičia. „Pod-
porujú ma v tom, čo robím. Sú na 
mňa hrdí, a to isté platí aj o kole-
goch v práci. Keď vybojujem dobré 
umiestnenie, úprimne mi gratu-
lujú. Počas súťaží si beriem dovo-
lenku, no moji spolupracovníci sú 

veľmi tolerant-
ní, fandia mi, 
doprajú úspech 
a sú radi, keď 
vyhrám,“ dopl-
nil Kristián, kto-
rý má aj ďalšie 
smelé plány, 
lenže situácia 
nie je jedno-
duchá. „Tento 
šport je finan-

čne veľmi náročný. Všetko si hradím 
sám, vrátane cestovania, proteínov 
či prípravy. Verím, že sa aj v tomto 
smere situácia zlepší,“ dodal.

Chcel len schudnúť a trošku športovať. 
Dnes sa pýši titulom majstra sveta i Európy

         Počas súťaží si 
beriem dovolenku, no 
moji spolupracovníci 
sú veľmi tolerantní, 
fandia mi, doprajú 
úspech a sú radi, 

keď vyhrám.

Štúdiá warner Bros, kde točili film Harry Potter. Foto: archív žiakov SSŠ ŽP

Naši gymnazisti zbierali skúsenosti vo Veľkej Británii

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Pohľad na Londýn. Foto: archív žiakov SSŠ ŽP

V októbri sa žiaci Súkromnej spo-
jenej školy Železiarne Podbrezo-
vá, konkrétne organizačnej zložky 
Súkromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová, zúčastnili jazykového 
pobytu vo Veľkej Británii. Keďže 
väčšina z nich študuje profiláciu 
anglický jazyk, na návštevu Londý-
na sa tešili a boli zvedaví, ako svo-
je nadobudnuté vedomosti budú 
môcť preveriť v reálnych situáci-
ách a rozhovoroch s ľuďmi, pre 
ktorých je angličtina materinským 
jazykom.

Výlet sa začal v skoré nedeľné 
ráno, 16. októbra. Na začiatku bola 

cesta autobusom cez Nemecko a 
Francúzsko, aby následne mohli 
nastúpiť na trajekt do Veľkej Britá-
nie. Podľa ich slov bola cesta dlhá, 
ale mala svoje čaro. 

V pondelok sa už prvýkrát presú-
vali londýnskym metrom a viezli sa 
v London Eye, z ktorého bolo krás-
ne vidieť centrum mesta. Následne 
sa prešli mestom okolo Elizabeth 
Tower s Big Benom, westminister-
ského paláca až k St. James parku. 
Dostali sa aj k Buckinghamskému 
palácu na Trafalgarské námestie a 
cestou videli mnoho pamätihod-
ností. Večer sa vracali loďou po 
Temži, kde mohli vidieť vysvietené 
atrakcie Londýna. Stretli sa tiež s 
rodinami, u ktorých počas svojho 

pobytu bývali.
Ďalšie dni strávili prechádzkami 

po Oxford Street či Hyde parku. 
Navštívili aj Madame Tussauds, 
známe múzeum voskových figurín. 
Najväčšou atrakciou pre milovní-
kov Harryho Pottera boli určite štú-
diá warner Bros, kde sa točili filmy 
o mladom čarodejníkovi. Naši gym-
nazisti tam strávili celé utorňajšie 
popoludnie a niektorým ani to ne-
stačilo. Počas prehliadky videli nie-
len štúdiá, ale tiež si sami vyskúšali  
niektoré filmové triky. Mali aj živé 
predstavenia a efekty, aby sa cítili 
ako vo filme.

Nevynechali ani Tower Bridge, 
dokonca videli prechod loďky po-
pod otvorený most. Vyskúšali tak-
tiež novinku, londýnsku lanovku, 
ktorá vedie ponad Temžu. 

Jeden celý deň venovali nádher-
nému prímorskému mestu Brigh-
ton, kde hneď po príchode vkročili 
do podmorského centra SeaLife. 
Mali možnosť vidieť morský svet – 
od žralokov cez medúzy, až po mor-
ské koníky či korytnačky. Neskôr 
navštívili Royal Pavilion, bývalé síd-
lo kráľa. Po ukončení prehliadky sa 
vybrali na vyhliadkovú vežu i360, 
ktorá siaha až do výšky 126 metrov. 
Odtiaľ bolo vidieť na celé mesto a 
aj tí, ktorí sa báli výšok, si užívali 
dokonalý výhľad. Nakoniec sa boli 
všetci prejsť po pláži. Niektorí po-

zerali na more a iní hľadali mušle 
medzi kamienkami. 

Posledný nástup do autobusu 
bol melancholický. Hoci sa všetci 
tešili domov, zároveň cítili, že čaro 
Veľkej Británie im bude chýbať. 
Cestovali EuroTunnelom a nočnou 

Európou späť na Slovensko, aby 
21. októbra úspešne dorazili do-
mov.

„Ďakujeme našim učiteľom za ta-
kúto príležitosť a tešíme sa na nové 
zážitky, ktoré nás čakajú,“ dodali na 
záver žiaci našej školy.
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Ladislav Belák. Foto: M. Gončár

Nový šéfkuchár hotela Stupka: 
Gastronómiu na Táľoch túžim posunúť vpred

Na Slovensko sa vrátil po rokoch 
strávených v zahraničí a nado-
budnuté skúsenosti pretavuje do 
výsledku na tanieri. Šéfkuchárom 
hotela Stupka sa stal len pred 
niekoľkými týždňami, no už dnes 
vidieť v kuchyni jeho rukopis. 
Ako sám hovorí, po návrate do 
rodnej vlasti veľa cestoval a spoz-
nával našu krásnu krajinu. Vidí 
v nej obrovský potenciál a Tále 
nie sú výnimkou. Už na prvý po-
hľad ho prostredie očarilo a dnes 
chce rezort cestovného ruchu pod 
hrebeňmi Nízkych Tatier v oblasti 
gastronómie pozdvihnúť. Ladislav 
Belák nám poskytol rozhovor, v 
ktorom nás na malú chvíľu vovie-
dol do kulinárskeho zákulisia.

S akými ambíciami prichádzate na 
Horehronie, do rezortu Tále?

- Mojou víziou je pozdvihnúť ho-
tel Stupka v oblasti gastronómie a 
aj celkovo služieb. Aby mali hostia 
určitý komfort, ktorý si zaslúžia. 
Gastronómiu milujem a aj preto 
som sa rozhodol vrátiť na Sloven-
sko. Chcem ju neustále posúvať. 
Skúsenosti, ktoré som nazbieral v 
zahraničí za takmer tridsať rokov, 
túžim odovzdávať hosťom, ale aj 
mladším kolegom či študentom, 
aby boli pripravení do života v gas-
tro sektore. 

Čo vás najviac na Táľoch oslovilo?
- Pociťujem najmä obrovského 

ducha, ktorý tu vládne. Môžem 
prísť do ktoréhokoľvek luxusného 
hotela, ale keď nemá ducha, ni-
čím ma neosloví. Keď som prišiel 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

na Tále, videl som Stupku, Kolibu a 
celé toto okolie. Presvedčil som sa, 
že ide o veľmi zaujímavé a nádher-
né miesto. 

Pod vašimi krídlami bude nielen 
reštaurácia hotela Stupka, ale aj 
ďalšie gastro prevádzky v rezorte. 
Takže máte dostatok priestoru na 
realizáciu svojich nápadov... 

- Tále majú obrovský potenciál 
a môže tu byť prezentovaná rôz-
norodosť gastronómie. V Stupke 
budeme variť jedlá vyššieho štan-
dardu. V reštaurácii Koliba sa za-
meriame na slovenské jedlá, ale 
pripravovať ich budeme modernej-
ším spôsobom. V reštaurácii Grey 
Bear chceme vytvoriť kulinársky 
zážitok hráčom priamo na golfo-
vom ihrisku. Zaujímavá je reštau-
rácia Stodola. V zime ju plánujeme 
využívať pre účastníkov lyžiarskych 
pobytov a v lete zasa na spoločen-
ské udalosti, najmä svadby. Hoci 
prinášame inú gastronómiu, vždy 
sa budeme držať slovenských tra-
dícií. Spomeniem taktiež caterin-
gové služby. Chceme chytiť fazónu 
modernej doby, aby sme boli aj v 
tomto smere výnimoční. Cieľom je, 
aby sa hostia u nás príjemne cítili, 
mali pocit, že je o nich dobre po-
starané, ochutnali skvelé jedlo, a 
preto prídu opäť. Pri tom všetkom 
budeme myslieť na naše stravova-
cie návyky. Rezeň je predsa rezeň a 
máme ho všetci radi, vrátane mňa, 
čiže aj ten bude v našej ponuke 
(smiech). 

V minulom čísle novín Podbrezo-
van spomínala Daniela Kordová, 
riaditeľka hotela Stupka, že práve 
pripravujete zmenu jedálneho lís-

tka v hotelovej reštaurácii. Asi sa 
zhodneme, že ide o náročný pro-
ces, súhlasíte?

- Presne tak, akákoľvek zmena 
býva často náročná. Ľudia boli 
dlhé roky zvyknutí na istý štan-
dard a nešli s dobou. Ale všetko 
sa dá, keď sa chce. Na všetko však 
pôjdeme pomaly, aby sme nič 
„neprepálili.“ Budeme postupne 
ukazovať, že gastronómia sa dá 
robiť vizuálne aj chuťovo inak. Za-
meriame sa na modernosť. Mojím 
cieľom je pozdvihnúť kultúru stra-
vovania na Slovensku. Ale jedno je 
isté. Nech varíte čokoľvek, ak hosť 
povie, že jedlo bolo fantastické, 
je to pre vás najlepšie vysvedče-
nie. Pritom aj obyčajný chlebíček 
môžeme urobiť inak. Do pamäťo-
vých a chuťových buniek chcem 
návštevníkom vryť, že sa k nám 
oplatí prísť, jedlo vychutnať a mať 
z neho zážitok. 

Spomínate modernú gastronó-
miu. Čo to znamená? 

- Po dlhých skúsenostiach ide o 
hranie s chuťami. Keď to má človek 
v sebe, vie spájať viacero surovín 
do niečoho, čo prináša vo výsled-
nej podobe fantastický výsledok. 
Ľudia si potom povedia, že vás 
chcú navštíviť a znovu zažiť gur-
mánsky zážitok. A takto to robím 
už tri desaťročia.

Čo si okrem spokojnosti hostí od 
spomínaných zmien sľubujete?

- Uvedomujem si, že všetky 
jedlá, ktoré budeme pripravovať, 
predstavujú náročnejšiu gastronó-
miu. Ale o to zábavnejšiu. Zmena 
bude prínosom pre všetkých – pre 
zamestnancov rezortu, hostí i náv-

števy, čo časom určite pochopia. 
Želám si, nech aj tí, čo sem prídu z 
diaľky, si toto miesto obľúbili a radi 
sa k nám vracali. 

Máte aj konkrétnu špecialitu, kto-
rú by ste nám podrobnejšie pred-
stavili?

- Priznám sa, nemám. Sám som 
veľký gurmán a milujem akékoľvek 
jedlo. Všetko, čo varím, sa snažím 
pripraviť tak, aby som v hosťovi 
zanechal nezabudnuteľný dojem. 
Prvoradé je, aby návštevník pozi-
tívne ohodnotil jedlo. Ale predsa 
len malý príklad uvediem. Na prvý 
pohľad obyčajná slivková guľa. 
Väčšina povie, že jej príprava je 
jednoduchá. No podstatné je, ako 
je urobená. Ak dáte do prípravy 
srdce a zameriate sa na detaily, tak 
chutí úplne inak, ako keď ju uvarí-
te len tak, lebo som „musel.“ Dá sa 
oživiť kvapkou medu, štipkou ško-

rice, dokonca prispôsobiť ročným 
obdobiam. Ale vždy je prvoradé, 
aby skvelo chutila. Na Slovensku 
ide o veľmi vďačné a chutné jedlo. 
A pritom naň stačia zemiaky, múka 
a trošku ovocia. 

Takže na Táľoch si každý gurmán 
nájde to svoje, áno?

- Určite. Budem rád, ak posunie-
me služby na vyššiu úroveň. Stále 
však hovorím, že nie je luxus ako 
luxus a nie je všetko zlato, čo sa 
blyští. My sme tu na to, aby sme 
ponúkali adekvátne služby. Ne-
musíme mať zlaté steny a stropy. 
Luxus sa dá priniesť aj úplne iným 
spôsobom, čo si málokto uvedo-
muje. Hosťom musíte dať kus srd-
ca. Je to nevyhnutné v hoteliérstve 
a celom gastro sektore. Ak dáte 
človeku, čo očakáva a ešte viac, 
bude sa cítiť prijemne a veľmi rád 
sa vráti. A to je najdôležitejšie.
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Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najza-
chovalejších a typologicky najzaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali uhorskí 
panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy 
renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od jeho prvopočiatkov 
až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová 
a začalo sa so systematickou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, k čomu dopomá-
ha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz 
zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.

V nasledujúcom čísle novín Pod-
brezovan vám prinesieme ďalšiu 
časť seriálu, v ktorom odhalíme 
etapy dvadsaťročnej systematic-
kej obnovy hradu Ľupča.

Časť 17: Revitalizácia horného nádvoria
 bola zavŕšená jeho novým osvetlením

Stav omietok na hornom nádvorí 
hradu Ľupča bol pred výskumom 
prezentovaný ako jednoduchý s mi-
nimálnou výzdobou. Doplňujúci vý-
skum fasád potvrdil nárožné kvad-
rovanie na donjone a juhozápadnej 
veži. Výskum však lokalizoval nové, 
výnimočné nálezy, ktoré boli lepšie 
vnímateľné po celoplošnom odkry-
tí mladšieho muriva.

Rozsiahle reštaurovanie 
omietok a fresiek

Na fasáde juhozápadnej veže 
bolo zreštaurované nárožné kvad-
rovanie, korunná rímsa tvorená 
obdĺžnikovými pásmi so štvrťkru-
hovými výsekmi v rohoch, pasparta 
(znázornenie kameňa v omietke) 
okenného otvoru a rozsiahly baro-
kový motív v ľavej časti od okna. 
Jednotlivé dekoratívne prvky boli 
predryté a následne vyplnené ná-
terom tmavočervenej farby. Postup 
obnovy pri výzdobe na arkádovej 
chodbe bol opačný. Celá plocha fa-
sády nad rímsou (čiže horná časť ar-
kád) bola prekrytá vrstvou štruktu-
rálnej tónovanej omietky hnedého 
odtieňa. Reštaurátori rytou linkou 
vyznačili dekoratívne členenie fa-
sády, a po vyzretí na okolie motívov 

naniesli náter bielej farby. Na tejto 
časti pamiatky tak vznikol zaujíma-
vý opakujúci sa tvar s bielym lemo-
vaním. 

Najväčší rozsah malieb bol rea-
lizovaný na fasáde donjonu. Z čel-
nej strany veže bola zreštaurovaná 
takzvaná nepravá bosáž v tmavoše-
dej farbe. Je to v podstate napodo-
benie kvadrového muriva v malte. 
V okolí okien bola obnovená roz-
siahla výmaľba s rastlinnou deko-
ráciou. Realizátor reštaurátorských 
prác sa rozhodol pôvodnú výzdobu 
zakonzervovať a naniesť na ňu kó-
piu v pomere jedna k jednej k ori-
ginálu. Pôvodná maliarska výzdoba 
horného okna bola ornamentálnej-
šia a lepšie zachovaná ako zdobenie 
dolného okna. Akademický maliar 
Miroslav Šurin po prepauzovaní ori-
ginálu naniesol na fasádu pôvodné 
odtiene čiernej, tmavošedej, červe-
nej a zelenej farby. Výsledkom jeho 
práce je bohato zdobený okenný 
otvor, ktorý sa zaradil medzi naj-
hodnotnejšie fresky hradu. Spodné 
okno je zdobené čiernym a tmavo-
šedým odtieňom, ktorý dopĺňajú 
lístočky v zelenej farbe. Výzdoba 
tohto okna sa v spodnej časti za-
chovala v minimálnom rozsahu, 
preto ju bolo potrebné reštaurovať 
analytickým spôsobom na základe 
iných nálezov z hradu Ľupča. Na 

záver boli kamenné ostenia okien 
prekryté tmavošedým náterom.

Nové prvky sú vyrobené 
tradičnými technológiami

Pri tvorbe návrhov dverí, okien a 
vitráží sa uplatnil analogický postup 
z iných dochovaných nálezov, kto-
ré zodpovedajú príslušnej staveb-
nej etape hradu. Železiarne dbali 
na to, aby dodávateľ prác používal 
kvalitný materiál a spracúval ho 
umelecko-remeselným spôsobom. 
Výsledkom tejto snahy sú novoob-
novené železné prvky na oknách 
a dverách, ako napríklad kovania, 
pánty, zámky a kľúče. Železné prv-
ky boli vyrobené z podbrezovských 
rúr klasickými kováčskymi postup-
mi na základe kovaní nájdených 
pri archeologickom výskume alebo 
zachovaných a znázornených na 
historických kresbách hradu. Ko-
váč a stolár, ktorí práce realizovali, 
pochádzali z blízkeho okolia hradu 
tak, ako to bolo v minulosti, keď sa 
na prácach podieľali remeselníci z 
poddanských obcí. 

Iluminácia horného nádvoria 
Osvetlenie zreštaurovaných fasád 

a arkádových chodieb dostatočne 
nasvecuje plochu a zvýrazňuje ne-
rovnú štruktúru pôvodnej omiet-
ky. Jednotlivé svietidlá sú prekryté 
umeleckými kovanými krytmi tak, 
aby nepôsobili rušivo. Osvetlenie 
horného nádvoria je ovládané diaľ-
kovým zariadením, čím sa predišlo 
inštaláciám rušivých vypínačov na 
pôvodné murivá. To isté sa dá pove-
dať o citlivo zrealizovaných zábrad-
liach alebo označeniach hydrantu 
vytesaním písmena „H“ do dlažby. 
Pod ryolitovou dlažbou sa ukrývajú 
výhrevné rohože, ktoré v zimnom 
období, v prípade potreby,  rozpúš-
ťajú sneh a tým zabraňujú vlhnutiu 
päty murív.

Stav horného nádvoria pred obnovou. Foto: archív

Horné nádvorie počas večerného osvetlenia inštalovaného po komplexnej obnove v rokoch 2015-2016.  Foto: archív

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Jedálny lístok
21. – 27. 11. 2022

Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová 
so zeleninou, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka, 
● Hovädzia roštenka na slanine, 
tarhoňa, čalamáda, 
● Parížsky šalát, pečivo, 
● Ryžový nákyp s ovocím. 

Utorok 
Polievky: kelová so zemiakmi, bul-
harská, pečivo. 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót, 
● Klužská kapusta, 
● Tvarožník, kakao, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: mexická, francúzska, pe-
čivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát, 
● Bravčové stehno hutnícke, ces-
tovina, 
● Treska na masle, dusená zeleni-
na, 
● Halušky s kyslou kapustou a sla-
ninou, 
● Bageta šampiňónová so šunkou. 

Štvrtok
Polievky: slepačia, paradajková, 
pečivo. 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa, 
● Morčacie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, šalát, 
● Zapekaná brokolica s tofu, 
● Buchty na pare s lekvárom, ore-
chová posýpka, kakao. 

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
rascová s vajcom, pečivo. 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ky, šalát, 
● Bravčový perkelt, cestovina, 
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance, 
● Šalát z čínskej kapusty s hroznom 
a jablkami, pečivo, 
● Bageta moravská. 

Sobota
Polievka: frankfurtská, pečivo. 
● Kuracie stehno na smotane, 
knedľa, 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
cvikla.

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo. 
● Morčacie mäso na čínsky spô-
sob, slovenská ryža, šalát, 
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, zemiaky, uhorka.

Jedálny lístok
28. 11. – 4. 12. 2022

Pondelok 
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
sedliacka, pečivo. 
● Divina so šípkovou omáčkou, 
knedľa, 
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, 
uhorka, 
● Ohnivé kuracie stehno orientál-
ne, zeleninová obloha, 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou.

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň s ces-
nakom, zemiaková kaša, šalát, 
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina, 
● Horehronský syrový šalát, peči-
vo, 
● Zapekané palacinky s tvarohom, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát, 
● Špenátový prívarok, volské oká, 
zemiaky, 
● Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao,
● Bageta s kuracím mäsom.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, hlivová 
so zeleninou, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky, 
● Baraní guláš, halušky, 
● Zapekaný bravčový rezeň so sy-
rom, fit šalát, 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou. 

Piatok
Polievky: zeleninová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, šalát, 
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa, 
● Kuracie rezančeky, dusená fazuľ-
ka s baby mrkvou, 
● Zemiakové knedličky čučoried-
kové so strúhankou, 
● Bageta indická. 

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo. 
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka, 
● Bravčový rezeň na hubách, tar-
hoňa, cvikla. 

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo. 
● Goralská pochúťka, knedľa, 
● Kuracie prsia s brokolicou a pap-
rikou, ryža, šalát.
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V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj.

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 28. novembra. Okrem svoj-
ho mena napíšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká poukaz na večeru pre dvoch v hoteli Stupka. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***

Hrajte o poukaz na večeru pre dve osoby v hoteli Stupka

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 22, v ktorej sa ukrýval citát 
od starogréckeho filozofa Aristotela: „O vašom osude rozhoduje voľba, 
nie náhoda.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Ivonu Kubančíko-
vú z prevádzkarne ťaháreň rúr. Cenu, ktorou je poukaz na večeru pre 
dve osoby v hoteli Stupka na Táľoch, si výherkyňa môže prevziať v re-
dakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Spomienky
Dňa 14. novembra sme si pripo-
menuli prvý smutný rok odvtedy, 
ako nás navždy opustila naša dra-
há dcéra, manželka, mama a stará 
mama

Alena DAUČÍKOVÁ 
z Podbrezovej – Štiavničky.

Spomíname s láskou a úctou, 
manžel a syn s rodinou

...
„Keby sa dalo zavolať do neba a 
povedať, ako smutno je bez teba. 
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, 
počuť tvoj hlas, stretnúť sa s tebou 
zas. Tá rana v srdci bolí a zabudnúť 
nedovolí. O návrat ťa prosíme a v 
srdciach stále nosíme.“
Dňa 20. novembra si pripomenie-

me prvé smutné výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama, starká, 
príbuzná a známa

Drahomíra BIRKOVÁ z Braväcova.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Juraj, syn Tomáš 
a dcéra Barbora s rodinami, ostatná rodina a známi

...
Dňa 25. novembra si pripome-
nieme 21 rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil drahý otec a starý 
otec

Ján HRBÁŇ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomí-

na dcéra s rodinou

Spomienky
„Kto umiera, neodchádza, ale zo-
stáva s tými, ktorí ho milovali.“
Dňa 29. novembra uplynie trinásť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a 
starý otec

Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti 
s rodinami, súrodenci a ostatná rodina

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť 
nedovolí. Prázdny je dom, smútok 
v ňom, zostala nám len bolesť a 
spomienka v ňom.“ 
Dňa 29. novembra si pripomenie-
me devätnásť rokov, čo nás navž-
dy opustil náš drahý otec, starý a 
prastarý otec 

Vojtech ReIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

...
„Ten kto ho poznal, spomenie si. 
Kto ho mal rád, nezabudne.“
Dňa 30. novembra si pripomenie-
me druhé smutné výročie úmrtia 

Pavla PAULeČKA z Podbrezovej. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
príbuzní, priatelia, kolkári

Poďakovanie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3. no-
vembra nás vo veku 90 rokov navždy opustil náš dra-
hý otec, starý otec, prastarý otec a príbuzný

František ŠPeRKA z Hornej Lehoty.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
pri poslednej rozlúčke pokúšali zmierniť náš hlboký 

žiaľ. Zároveň ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina

Poďakovania
Touto cestou by sme sa radi poďakovali vedeniu Železiarní Podbrezová 
a.s. a tiež kolegom nášho otca Ľubomíra Vaňa, ktorí mu v nočnej zmene 
z 2. na 3. novembra pomohli zachrániť jeho život v ťažkej chvíli. Poďako-
vanie patrí aj posádke RZP za urgentný, nočný prevoz do Banskej Bystri-
ce. Ešte raz ďakujeme.

Rodina Vaňová
...

Ďakujem podpredsedovi Predstavenstva a ekonomickému riaditeľovi 
ŽP a.s. Ing. Marianovi Kurčíkovi a primárovi neurológie MUDr. Ivanovi 
Droppovi za ľudský prístup, ústretovosť a ochotu riešiť môj zdravotný 
problém. Ďakujem aj Mgr. Štefánii Lenártovej.

S úctou Monika Králiková
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SÚHRN
Fortuna liga, 17. kolo: MFK Duk-
la Banská Bystrica – FK Železiar-
ne Podbrezová 0:2 (0:1)
Góly: 42. Godál (z 11 m), 69. 
Cobnan. Rozhodovali: Očenáš – 
Hancko, Ferenc. ŽK: Richtárech, 
willwéber, Faško, Slávik, B. Ľup-
ták – Godál, Cobnan, Grešák. ČK: 
48. Godál po 2 ŽK.
Banská Bystrica: Hruška – Migaľa 
(83. Hanes), Uhrinčať, willwéber 
– Slávik (75. Depetris), Richtárech 
(55. Franko), B. Ľupták (83. Gaš-
parovič), Záhumenský – Ryma-
renko, Faško, Polievka.
Podbrezová: Ludha – M. Bartoš, 
Godál, Grešák – Bakaľa – Kováčik 
(61. Kuzma), Paraj, M. Oravec, 
Ďatko (78. Kukoľ) – Cobnan (78. 
Grendel), Pavúk (90. Šikula).

Fortuna liga, 18. kolo: FK Žele-
ziarne Podbrezová – MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš 1:0 (1:0)
Gól: 9. Cobnan. Rozhodovali: 
Očenáš – Vorel, Pacák ŽK: Kukoľ, 
Bariš – Filinský, Gerát, Jendrišek, 
Staš, Totka, Kostelník (tréner). 
ČK: 88. Totka po 2 ŽK. 
Podbrezová: Ludha – Kováčik, M. 
K. Bartoš, Grešák – Oravec (64. 
Grendel), Paraj, Bakaľa, Ďatko 
(90. Bariš) – Kuzma, Cobnan (81. 
Kukoľ), Pavúk (64. Breznanik).
L. Mikuláš: Sváček – Župa, Popo-
vić, Bedecs – Káčerík, Gerát, Vác-
lavik, Staš (78. Totka) – Gaži (63. 
Laura), Jendrišek (78. Ďungel), 
Filinský.

Ďatko a Bakaľa 
v širšej nominácii Slovenska

Dvojica stredopoliarov FK Žele-
ziarne Podbrezová Samuel Ďat-
ko a Mikuláš Bakaľa sa ocitla 
medzi náhradníkmi v nominácii 
trénera reprezentačného A-tímu 
Slovenska Francesca Calzonu na 
prípravné zápasy v Čiernej Hore 
a doma s Čile. Práve druhý súboj 
proti juhoamerickému súperovi 
bude rozlúčkou kapitána Mareka 
Hamšíka s reprezentačnou kari-
érou. Duely sú na programe 17., 
respektíve 20. novembra.  
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Moses Cobnan (v bielom) skóroval do siete Dukly a rozhodol aj duel s Liptovským Miku-
lášom. Nigérijčan patrí k najlepším strelcom súťaže.  Foto: M. Štefánik/jimifoto.sk

Šesťbodový záver jesene udržal
železiarov medzi najlepšími

Futbalisti FK Železiarne Podbre-
zová majú za sebou jesennú časť 
Fortuna ligy.  Odohrali osemnásť 
zápasov s bilanciou ôsmich víťaz-
stiev, piatich remíz a piatich pre-
hier. O konečnom umiestnení po 
po jeseni rozhodnú až výsledky 
štyroch dohrávok. Jedno je ale 
nateraz isté. Naši futbalisti budú 
zimovať medzi najlepšou šestkou. 

V sedemnástom kole cesto-
vali Horehronci na pôdu rivala z 
Banskej Bystrice. Trávnik polieval 
vytrvalý dážď, ktorý sťažoval pod-
mienky obom tímom. Podbrezová 
sa ujala vedenia tesne pred polča-
sovou prestávkou, keď nariadený 
pokutový kop bezpečne premenil 
Godál. Skúsený stopér sa ale ih-
neď po zmene strán vyfauloval, a 
po druhej žltej karte videl červe-
nú. Oslabenie našim hráčom, pa-
radoxne, pomohlo. Duklu držali na 
dištanc a v 69. minúte pridal druhý 
gól Cobnan. 

K výhre nás nasmerovala aj si-
tuácia za najtesnejšieho stavu, 
keď vďaka systému VAR gól Dukly 
neplatil. Zo zmáčaných Štiavničiek 
priviezli zverenci Romana Skuh-
ravého cenné tri body. Zaujíma-
vosťou je, že proti tímu spod Ur-
pína sme vyhrali posledných päť 
vzájomných súťažných stretnutí. 
„Bol to ťažký derby zápas. Domáci 
urobili od posledného stretnutia 
s nami obrovský kus práce. Zme-
nili rozostavenie, pričom majú 
zaujímavých hráčov. Od neuzna-
ného gólu na 1:1 sme boli lepší, 
súpera sme do ničoho nepustili, 
skvele sme bránili a mali aj rých-

le prechody. Napokon sme pridali 
ešte druhý gól. Víťazstvo si vážim, 
keďže sa zrodilo vo vyrovnanom 
zápase,“ povedal na pozápasovej 
tlačovke tréner FK Železiarne Pod-
brezová.

Náročný duel s Liptákmi
Derniéra jesennej časti najvyš-

šej súťaže sa konala v Zelpo aréne, 
kam pricestoval beznádejne po-
sledný MFK Tatran Liptovský Miku-
láš. Podbrezová bola od začiatku 
aktívna a za snahu sa dočkala v de-
viatej minúte, keď sa presadil Cob-
nan. Do polčasovej prestávky už 
domáci ďalšie šance nepremenili. 

Liptáci predviedli, najmä v dru-
hom dejstve,  sympatický a húžev-
natý výkon. Viackrát našej obrane 
„podkúrili,“ lenže na jej čele stál 
vynikajúci Marek Kristián Bartoš 
a poslednou inštanciou bol bran-
kár Richard Ludha. Aj vďaka tejto 
dvojici a celkovému kolektívnemu 
výkonu sme v ťažkom stretnutí bo-
dovali naplno a zakončili jeseň tak, 
ako sme ju aj začali. Víťazstvom. 

„Odohrali sme ťažký zápas. Hoci 
sú Liptáci poslední, nič to nezna-
mená. Každý duel v lige je náročný. 
Sme radi, že sme ho zvládli a teraz 
môžeme v pokoji zimovať,“ pove-
dal po zápase stredopoliar René 

Paraj a pokračoval: „Druhý polčas 
nebol z našej strany ideálny. Neve-
deli sme sa uchytiť na lopte, hostia 
nás dva alebo trikrát dlhšie zavre-
li pred šestnástkou a nedokázali 
sme sa z toho dostať. Chýbal nám 
väčší pokoj, ale nakoniec sme to 
zvládli a tri body zostali doma.“ 

Na jar ešte silnejší
Po stretnutí s Liptovským Miku-

lášom sa čoraz viac začalo skloňo-
vať bilancovanie prvej časti sezó-
ny. Hráči pred novinármi priznali, 
že začiatok súťaže bol výborný, no 
na mužstvo doľahla aj menšia krí-
za, ktorú ale prekonalo. V Podbre-
zovej môže vládnuť spokojnosť, 
veď nováčik je naplno „usadený“ 
v prvej šestke, hoci boj o ňu bude 
ešte poriadne dramatický.

„Je veľmi skoro po zápase. 
Nechcem sa veľmi púšťať do hod-
notenia jesene. Mám plnú hlavu 
stretnutia s Liptovským Mikulá-
šom, ktoré bolo veľmi ťažké. Vie-
me, kam smerujeme a ideme po-
stupnými krokmi. Tak, ako nám 
sezóna ukázala, že niečo funguje, 
rovnako tak vieme, čo musíme 
zlepšiť, ak chceme naplniť ciele. 
Jedna z vecí je, že musíme zlepšiť 
kontrolu hry pod tlakom súpera,“ 
povedal tréner Roman Skuhravý. 
Hráčov následne vyzdvihol za prí-
kladnú bojovnosť.

„Zaslúžia si pochvalu. Musíme s 
pokorou prijať fakt, že sme nová-
čik. Dostali sme sa tam, kde chce-
me, teda medzi najlepšiu šestku. 
Hoci boj o umiestnenie v hornej 
polovici tabuľky bude ešte tuhý, 
my budeme na jar pripravení ešte 
lepšie ako teraz,“ dodal ambicióz-
ne český lodivod.

Zmoknutí, uzimení, ale spokojní
Derby bez fanúšikov hostí? Kdeže! Ani sychravé jesenné počasie, po-
značené vytrvalým dažďom, neodradilo najvernejších priaznivcov FK 
Železiarne Podbrezová, aby vycestovali do neďalekej Banskej Bystrice 
povzbudiť železiarov. Fanúšikovia nešetrili hlasivky, nenadávali na poča-
sie, ale s chuťou a zanietením hnali svojich v náročnom stretnutí počas 
celých deväťdesiatich minút. Odmenou im bolo víťazstvo nad rivalom, 
ktoré je vždy o čosi sladšie ako tie ostatné.

Mimochodom, naši hráči to na Bystričanov vedia, veď ťahajú krásnu 
sériu piatich súťažných výhier nad týmto súperom v rade. Výjazd bol zasa 
v niečom výnimočný, špecifický a jeho účastníci budú naň určite dlho spo-
mínať. 

„Všetkým fanúšikom ďakujem za účasť a fandenie v Banskej Bystrici. 
Stálo to za to! Bodaj by nás bolo v budúcnosti ešte viac a pridali sa aj ďalší 
priaznivci,“ povedal Tomáš Birka, predseda fanklubu.Naši fanúšikovia na výjazde v Banskej Bystrici. Foto: M. Štefánik/jimifoto.sk

Naše dorastenky prepisovali rekordy v Poľsku

Prvý novembrový víkend sa v 
poľskom Leszne uskutočnilo me-
dzištátne stretnutie dorasten-
cov. Z Podbrezovej sme mali v 
slovenskej reprezentácii až šesť 
zástupcov, medzi ktorými boli Da-
niela Mócová, Naďa 
Poliaková, Katarína 
Beskidová, Matúš Bá-
nik, Kristián Soják a 
Andrej Balco.

Naše dievčatá neda-
li mladým Poľkám šan-
cu a vytvorili dokonca 
rekordy kolkárne. Nie-
len ako družstvo, ale 
aj v kategórii jednotlivcov. Najskôr 
sa o nový rekord kolkárne v kate-
górii U18 postarala Mócová (609) 
a neskôr Poliaková (618). Druž-

stvo chlapcov skončilo na druhom 
mieste, s najlepším výkonom náš-
ho dorastenca Balca (617). 

Ligové súťaže
Kolkárske súťaže sú v plnom 

prúde. V interlige sme privítali v 
predohrávke Vrútky, ktorým sme 
nadelili 261 kolkov a za víťazstvo 

6:2 zaznamenali dva 
body do tabuľky. Ak-
tuálne sa nachádzame 
na treťom mieste za 
Trstenou a Rokycana-
mi. Naším najlepším 
hráčom v zápase bol 
Peter Nemček (662).

Extraligisti cestova-
li do Veľkého Šariša. 

Žiaľ, začiatok sezóny ich zastihol v 
slabšej forme a ani na Šariši neo-
slnili. S jedinou šesťstovkou (Soják 
603) a jeho jediným bodom sme 

prehrali 7:1. V tabuľke nám mo-
mentálne patrí nelichotivá deviata 
priečka.

V ženskej extralige sme odohrali 
zápas v Žarnovici, s druhým cel-
kom tabuľky. Víťazstvo 0:6 sved-
čí o doterajšej suverenite našich 
dievčat, ktoré kraľujú na čele ex-
traligového pelotónu. Najlepšou 
kolkárkou bola Vladimíra Vávrová 
(580).

„Béčko“ si poradilo na dráhach 
Spišskej Novej Vsi s domácimi kol-
kármi 6:2. Víťazstvo o 228 kolkov 
potvrdilo vedenie v tabuľke 1. ligy 
východ. Najlepším hráčom bol Jo-
zef Petráš (592).

Dorastenci cestovali na východ. 
Najskôr „áčko“ rozosmutnilo Šari-
šanov a popoludní „béčko“ preval-
covalo Košice. „Áčko“ je o skóre na 
druhom mieste v tabuľke za Fiľa-
kovom, „béčko“ je šieste.

Ing. Pavol Kühnel
manažér Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Dorastenecká reprezentácia Slovenska, v ktorej bolo až šesť našich nádejí. Foto: P. Kühnel


