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Z obsahu čísla
Generálny riaditeľ 

prijal jubilanta

Dňa 25. septembra oslávil ži-
votné jubileum 90 rokov Voj-
tech Auxt, bývalý pracovník 
prevádzkarne energe  ka. Pri 
tejto príležitos   ho osobne 
prijal Vladimír Soták, predseda 
Predstavenstva a generálny ria-
diteľ ŽP, a.s.

čítajte na strane 2

Editoriál
Začal sa čas adventu. Naše 
príbytky zdobia vence, na kto-
rých postupne zapaľujeme šty-
ri sviečky. De   odrátavajú čas 
do príchodu Ježiška a tešia sa 
na darčeky. Ide o neklamný 
znak prichádzajúcich Vianoc 
a aj blížiaceho sa konca roka. 
Mnohí už začínajú bilancovať 
alebo dobiehajú, čo počas 
predošlých mesiacov nes  hli. 
Obdobie adventu je charakte-
ris  cké veľkým zhonom. Každý 
chce mať na sviatky všetkého 
dostatok, preto už teraz húf-
ne navštevujeme obchodné 
centrá, vo veľkom nakupuje-
me cez internet a sústredíme 
sa najmä na materiálne veci. 
Ale advent nie je o tom. Je o 
očakávaní, zastavení,  chu. 
Skúsme aj my trošku pribrzdiť 
a namiesto chaosu a stresu 
sa sústreďme na niečo iné. Na 
niečo, čo je viac ako ten naj-
krajší darček. Advent je možné 
prežiť inak ako nervozitou. Čo 
tak navš  viť kultúrne poduja-
 e, koncert alebo si dať šálku 

horúceho punču s priateľmi na 
vianočných trhoch? Vyhnime 
sa napä  u, veď počas roka 
ho máme viac ako dosť. Teš-
me sa na prichádzajúce sviat-
ky a myslime na to dobré, čo 
je okolo nás. Usmejme sa na 
druhých, buďme k sebe mil-
ší a pamätajme, že sú ďaleko 
dôležitejšie veci ako plné stoly 
alebo množstvo darčekov pod 
stromčekom.

Milan Gončár

Naši študenti reprezen-
tovali školu na súťažiach

Žiaci Súkromnej spojenej ško-
ly Železiarne Podbrezová majú 
za sebou zaujímavú skúsenosť. 
Zúčastnili sa dvoch súťaží, na 
ktorých si počínali veľmi dobre.

čítajte na strane 4SSŠ ŽP

Skipas s poistením 
a množstvo podujatí 

Lyžovačka na Táľoch klope na 
dvere. Ratraky stoja zaparko-
vané pod zjazdovkou, snehové 
delá lemujú svah po celej jeho 
dĺžke a pracovníci rezortu dola-
ďujú posledné detaily. 

čítajte na strane 5Tále a.s.

Miroslav Poliaček: V zime nebude
žiaden masový výpredaj našich hráčov

Do Fortuna ligy vstupoval ako 
nováčik, no už prvé kolá jasne 
ukázali, že nebude len do počtu. 
Odborníci z futbalových kruhov 
ihneď hľadali superla  vy a zhodli 
sa, že je čiernym koňom súťaže. 
Atrak  vny herný prejav, oslnivé 
výsledky, súdržnosť kolek  vu, ale i 
zanietenie vedenia a realizačného 
 mu  rozhodli, že Futbalový klub 

Železiarne Podbrezová bude zi-
movať na skvelom štvrtom mieste 
ligovej tabuľky. Ak sa udrží medzi 
šes  cou najlepších, zahrá si v sku-
pine o  tul. 

O nedávno skončenej jeseni, cie-
ľoch v druhej čas   súťaže, pohy-
be v kádri a ďalších zaujímavých 
témach sme sa rozprávali s Miro-
slavom Poliačekom, generálnym 
manažérom FK Železiarne Podbre-
zová.

Máme za sebou jesennú časť For-
tuna ligy. Ako ju hodno  te? 

- Pred začiatkom jesene sme boli 
plní očakávania. Horela v nás zve-
davosť, ako bude naše mužstvo po 
postupe z druhej ligy fungovať v 
konkurencii silnejších  mov. Čo sa 
týka bodov, začiatok ročníka pre-
výšil naše očakávania. Zvládli sme 
úvodný krásny zápas so Slovanom. 
Chalani si uvedomili, že môžu hrať s 
hocikým. V niektorých stretnu  ach 
sme mali aj šťas  e, v iných zasa 
smolu. Tabuľka je spravodlivá a je 
ideálnym ukazovateľom výkonnos   
jednotlivých  mov.

Neprehrali ste prvých desať stret-
nu  , čo je pre nováčika úžasné 
vysvedčenie. Postupne prišli aj 
bodové straty, no nič to nemení 
na fakte, že  m bol príjemným oži-
vením súťaže a je potrebné s ním 
rátať...

- Paradoxne, v druhej polovici 
jesene sme hrali lepšie, ale získali 
sme menej bodov. Keď však sprie-
merujeme celý doterajší priebeh, 
sme tam, kde aj patríme. A to je 
najdôležitejšie. V rámci umiestne-
nia vládne v klube spokojnosť. Ve-
rím, že na jar „dobehneme“ do cie-
ľa, ktorý sme mali už pred sezónou. 
A tým je prvá šestka, kde sa bojuje 
o  tul i pohárovú Európu. 

Aby sa prvá šestka podarila, mu-
síte na jar zvládnuť štyri náročné 

duely. Ale to si dobre uvedomuje-
te, súhlasíte?  

- Chceme pokračovať v hernom 
prejave z jesennej čas  . Sme si ve-
domí, že zvyšné štyri duely prvej 
čas   súťaže budú ťažké. Ale som 
presvedčený, že umiestnenie medzi 
najlepšou šestkou uhráme.

 
Poďme k zimnej príprave. Akú ju 
budú mať hráči FK Železiarne Pod-
brezová?

- Podobu zimnej prípravy máme 
vyriešenú dlhšie. Odohráme zá-
pasy s veľmi zaujímavými súpermi 
– Brnom, maďarským Újpestom, 
Prešovom, Liptovským Mikulášom, 
Košicami, Žilinou a českým klubom 
Líšeň, ktorý je vysoko v tabuľke 
druhej ligy. Sústredenie v zahraničí 
nebude, lebo samotná príprava je 

dosť krátka, nakoľko súťažné zápa-
sy štartujú už v prvej polovici febru-
ára. Akurát plánujeme kratší výjazd 
na dva alebo tri dni. Chceme, aby 
bolo mužstvo pokope. Inak bude 
príprava prebiehať v domácich 
podmienkach.

Chlapcov onedlho čaká dovolenka 
a na futbal môžu na krátky čas za-
budnúť...

- Domov odchádzajú tre  eho 
decembra a presne o mesiac, teda 
tre  eho januára, sa znovu stretne-
me a odštartujeme zimnú prípravu. 
Dva týždne budú mať úplné voľno, 
potom začnú pomaly trénovať indi-
viduálne doma. Hráči, ktorí mali vý-
padok kvôli zraneniam, budú mať 
tvrdší režim, aby boli na jarnú časť 
dobre pripravení. 

Hoci sa rozprávame o zimnej príp-
rave, vy ste si ešte predĺžili jesen-
nú časť a máte za sebou priateľské 
duely pro   poľským  mom. Prečo 
ste sa tak rozhodli? 

- Chceli sme hráčov udržať v kon-
dícii. Zároveň sa nám naskytla prí-
ležitosť hrať s dobrými súpermi, čo 
sme využili. Minutáž bola rozdelená 
medzi hráčov s ktorými počítame a 
medzi mladých, ktorých sme chceli 
vyskúšať, najmä Horváta a Masary-
ka. Tí už nastúpili aj do niektorých 
ligových stretnu  . Je potrebné, aby 
dorastenci hrali podobné duely. Je 
to poučné pre všetky strany. Záro-
veň sme nechceli byť dva mesiace 
bez zápasu. 

Miroslav Poliaček, generálny manažér FK Železiarne Podbrezová.                    Foto: archív

pokračovanie na strane 8

Skipas s poistením a množstvo podujatí. 
Zima na Táľoch bude plná zážitkov

Lyžovačka na Táľoch klope na dve-
re. Ratraky stoja zaparkované pod 
zjazdovkou, snehové delá lemujú 
svah po celej jeho dĺžke a pracov-
níci rezortu dolaďujú posledné de-
taily. Čaká sa už len na chladnejšie 
počasie, aby sa mohlo zasnežovať. 
Tále sľubujú bohatú zimu plnú zá-
žitkov. 

Predošlé mesiace hodno   ve-
denie rezortu pozi  vne. Päťdesiat 
golfových turnajov, desiatky de   v 
táboroch a množstvo atrakcií pri-
lákalo pod končiare Nízkych Ta  er 
stovky návštevníkov. „Fungovali 
sme bez obmedzení a celkovo mô-
žeme letnú sezónu hodno  ť ako 
výbornú z hľadiska obsadenos   
hotela Stupka, záujmu o golfové 
turnaje, ale aj návštevnos   reštau-
rácií. V nastolenom trende chceme 
pokračovať aj v zime,“ praje si Jozef 
Soták, generálny riaditeľ akciovej 
spoločnos   Tále. 

V súčasnos   vedenie upriamuje 
zrak smerom k zimným mesiacom. 
Podľa slov riaditeľa by so zasnežo-
vaním lyžiarskeho svahu najradšej 
začali čo najskôr, aby sezónu ot-
vorili 23. alebo 26. decembra. „Už 
niekoľko dní netrpezlivo čakáme na 
mínusové teploty. Som op  mista a 
verím, že všetko pripravíme k spo-
kojnos  , aby sme si na konci zimy 
mohli povedať, že máme za sebou 
výbornú sezónu.“

Bez obmedzení
Tohtoročná zima bude iná ako 

predošlé, ktoré výrazne poznačila 
pandémia. Testy, rúška či potvrde-
nia o očkovaní nebudú potrebné, a 
tak si návštevníci vychutnajú pobyt 
v prekrásnom prostredí bez akých-
koľvek obmedzení. Môžu sa tešiť 
na rôzne sprievodné a promo akcie, 
verejné lyžiarske preteky či večerné 
lyžovanie. Počas väčšiny víkendov 
bude lyžiarom hrať dídžej. „Urobili 
sme maximum, aby sme poskyto-

vali kvalitné služby pre všetkých 
hos   a znovu sa posunuli o krok 
vpred,“ nechal sa počuť J. Soták. 

Na Táľoch nezabúdajú ani na bež-
károv. V spolupráci s Klastrom Ho-
rehronie – združením cestovného 
ruchu, lákajú do strediska nielen 
lyžiarov, ale aj milovníkov bežecké-
ho lyžovania. „Dúfame, že snehové 
podmienky budú vhodné, aby sme 
mohli bežkovať na štyroch okru-
hoch rôznych dĺžok a náročnos   na 
veľkom i malom golfovom ihrisku, 

kde je aj umelé osvetlenie. Pevne 
verím, že zima skôr či neskôr príde, 
aby sme sedem alebo osem týž-
dňov mohli v areáli bežkovať.“ 

Obľúbené lyžiarske kurzy
Okrem lyžiarov, bežkárov, ale aj 

bežných turistov, sú neodmysliteľ-
nou súčasťou zimy na Táľoch žiaci 
z rôznych škôl. Sú účastníkmi lyžiar-
skych kurzov, 

Ratraky i delá sú pripravené. Čaká sa už len na mínusové teploty a prvé zasnežovanie.                         Foto: M. Gončár

pokračovanie na strane 5

Železiarne Podbrezová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Kolkári s prehrou

Podbrezovskí kolkári odohrali 
prvé kolo Ligy majstrov. Na do-
mácej palubovke privítali Trste-
nú. Uspieť sa im nepodarilo. 

ŠK ŽP čítajte na strane 8
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Pôvodná strecha slúžila desiatky rokov. Najskôr sa uvažovalo len o výmene určitých čas  , napokon padlo rozhodnu  e, že výmena bude 
kompletná.                          Foto: M. Hoľko

Rozhovor generálneho riaditeľa s Vojtechom Auxtom sa niesol v priateľskom duchu.
Foto: M. Gončár

Generálny riaditeľ prijal
jubilanta Vojtecha Auxta

Dňa 25. septembra oslávil životné jubileum 90 rokov Vojtech Auxt, bý-
valý pracovník prevádzkarne energe  ka. Pri tejto príležitos   ho osobne 
prijal Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ak-
ciovej spoločnos   Železiarne Podbrezová. Na stretnu   boli prítomní aj 
členovia vedenia ŽP a.s., Jozef Čerňan, vedúci prevádzkarne energe  ka 
a ďalší hos  a. 

Generálny riaditeľ jubilantovi zablahoželal, poďakoval za roky, ktoré 
strávil v podbrezovských železiarňach a odovzdal mu pamätný list. Voj-
tech Auxt si v priateľskom rozhovore zaspomínal na čas prežitý v najväč-
šom hutníckom závode na Horehroní. Vyzdvihol zanietenú prácu vede-
nia, ale i všetkých zamestnancov spoločnos  .  

„V Železiarňach Podbrezová som pracoval takmer štyridsať rokov. Za 
ten čas som sa usiloval, aby som aj so spolupracovníkmi niečo vytvoril. 
Mojím krédom bolo „žiť a pracovať.“ Na dôchodku som už tridsať rokov. 
Som veľmi rád, že si na mňa aj po takom dlhom čase generálny riaditeľ, 
spolu s vedením spoločnos  , spomenul. Je to pre mňa obrovské prekva-
penie. Som veľmi poctený a vďačný,“ povedal V. Auxt. 

Jubilant pripomenul, že pracoval v stredisku, kde pla  li prísne pravidlá. 
Preto bol nevyhnutný každodenný poriadok. Hoci v zamestnaní to nebo-
lo vždy jednoduché, spolu s kolegami dokázali nájsť riešenie prak  cky v 
každej situácii.

„Mal som veľké šťas  e na spolupracovníkov. V práci som prežil najkraj-
šie chvíle života. Všetci sme boli ochotní si navzájom pomáhať. Keď vzni-
kal nový závod, dostali sme obrovskú šancu zdokonaľovať sa a vzdelávať. 
Verím, že sme niečo zanechali ďalším generáciám,“ dodal jubilant.   

Milan Gončár

Hala druhovýroby 
bude mať novú strechu

Strecha na hale druhovýroby v 
areáli starého závodu prechádza 
obnovou. Konkrétne ide o výme-
nu starej kry  ny za novú. Rekon-
štrukciu realizuje externá fi rma.

Práce na výmene sa začali 1. 
novembra 2022. Na začiatku bolo 
potrebné demontovať starú fal-
covanú plechovú kry  nu, rovnako 
tak odkvapovú hranu a zvodový 
systém. 

Pôvodný plech bol na budove 
desiatky rokov a bol značne poško-
dený, pričom dochádzalo k zateka-
niu interiéru haly.

„Starú kry  nu nahradí falcovaný 
pozinkovaný plech. Drevené deb-
nenie pod kry  nou zostalo pôvod-

né, keďže bolo v rela  vne dobrom 
stave. Rovnako zostávajú nainšta-
lované bleskozvody. Pribudli však 
nové žľaby a zvody,“ informoval 
Máté Hoľko, referent a stavebný 
dozor z oddelenia prípravy a rea-
lizácie stavieb odboru technického 
a inves  čného rozvoja.

Demontovanú kry  nu skladajú 
zo strechy hydraulickým výťahom, 
nové plechy sa na strechu haly do-
stávajú pomocou mobilného žeria-
vu ŽP a.s. Nová kry  na je vyrábaná 
priamo vo fi rme realizátora stavby.

„Prvotné úvahy boli, že vymení-
me iba časť strechy. Po prehodno-
tení možnos   však padlo rozhod-
nu  e, že vymeníme strechu celú. 
Tento variant bude v konečnom 
dôsledku efek  vnejší a zabezpečí 
kvalitnú strechu a ochranu objek-

tu na dlhé roky. V tomto prípade 
ide o najideálnejšie riešenie,“ po-
kračoval M. Hoľko. Následne dopl-
nil, že pred rekonštrukciou zvažo-
vali dva typy kry  ny. Spomínaný 
pozinkovaný falcovaný plech alebo 
pozinkovaný farebný kov. 

„Keďže neboli zvláštne po-
žiadavky na este  ckú podobu 
strechy, zvolili sme klasickú ver-
ziu, teda falcovaný pozinkovaný 
plech,“ doplnil.

Súčasťou strechy budú aj sneho-
lamy namontované po celej dĺžke. 
Okrem spomínaných prác pracov-
níci externej fi rmy olemovali komí-
ny i vetracie prieduchy. 

Kompletne vymenená strecha 
by mala byť odovzdaná investorovi 
v druhej polovici decembra tohto 
roku. 

Tohtoročné rekondičné pobyty v Brusne sú na
konci. Zamestnanci vyjadrili veľkú spokojnosť

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Zamestnanci akciovej spoločnos-
  Železiarne Podbrezová, ktorí 

vykonávajú povolania spĺňajúce 
zákonom stanovené kritériá sťa-
žených pracovných podmienok, 
absolvujú rekondičné pobyty. Vý-
nimkou nebol ani tento rok. 

„V druhom polroku sa rekondič-
ných pobytov v Kúpeľoch Brus-
no zúčastnilo 160 zamestnancov 
akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová. Pobyt trval sedem 
dnía jeho účastníci boli ubytovaní 
v Liečebnom dome Poľana,“ infor-
movala Magdaléna Bardelčíková z 
odboru personalis  ky a miezd. 

Účastníci absolvovali na začiat-
ku i na konci lekársku prehliadku a 
počas pobytu sa zúčastnili celkovo 
osemnás  ch procedúr. Išlo o zába-
ly, masáže, elektroliečbu, para  n, 
CO2 injekcie a cvičenie v bazéne. 

„V priebehu pobytu majú voľné 
vstupy do rehabilitačného bazé-
na,  nskej sauny a parného kú-
peľa v prevádzkovej dobe podľa 
otváracích hodín a bez časového 
obmedzenia. Priamo v liečebnom 
dome sa pravidelne konajú rôzne 
kultúrno-spoločenské poduja  a, 

napríklad vystúpenie folklórnych 
súborov, tanečných skupín a hu-
dobno-zábavné programy,“ pokra-
čovala M. Bardelčíková a dodala: 
„Zamestnanci si rekondičný pobyt 
veľmi chvália - páči sa im ubyto-
vanie, strava, procedúry, program 
a celková atmosféra. Načerpajú 
novú energiu, môžu absolvovať 
liečebné procedúry a zoznámia sa 
aj s kolegami z iných prevádzok. 
Teší ma, že sa vracajú z Brusna 
spokojní a s veľmi pozi  vnou spät-
nou väzbou,“ dodala. 

Našich kolegov sme navš  vili 
priamo v brusnianskych kúpeľoch 
počas ich pobytu. Zas  hli sme ich 
pri obedňajšej prestávke. Zastavi-
li sme ich, aby sme sa ich opýtali 
na celkové dojmy, program a pro-
stredie, ktoré našli v kúpeľoch. Z 
vyjadrení cí  ť, že boli veľmi spo-
kojní a rekondičný pobyt si napl-
no užívajú.

● Ján Vilhan, ťaháreň rúr: V Brus-
ne som na rekondičnom pobyte 
prvýkrát, v minulos   som už bol na 
Táľoch. V Železiarňach Podbrezová 

pracujem 32 rokov. Procedúry sú 
výborné a je ich dostatok, čo je 
fajn. Tak  ež tu nájdeme kultúrne 
vyži  e, možnosť športovania, hrá-
vame stolný tenis, biliard, ale ob-
ľúbené sú i prechádzky či obyčajné 
posedenie. Veľmi dobre nám tu 
varia, takže celý pobyt vnímam 
pozi  vne. 

● Vladimír Škvarka, valcovňa rúr: 
Na rekondičnom pobyte som bol 
už viackrát. V Brusne som však 
prvý raz. Všetko je v poriadku, 
strava, procedúry i prostredie. 
Veľmi som spokojný. Určite je prí-
nosom, keď zamestnávateľ posky-
tuje možnosť zúčastniť sa takýchto 
rekondičných pobytov. Človek si 

dobre oddýchne a načerpá nové 
sily do práce.

● Lukáš Harvan, valcovňa rúr: Na 
rekondičnom pobyte som prvý-
krát. Strava je super, tak  ež proce-
dúry, ale aj ľudia okolo, ktorí majú 
ku všetkým klientom veľmi milý 
prístup. Mám problémy s chrb  -
cou, takže procedúry mi veľmi po-
máhajú.

● Marián Malík, oceliareň: Na po-
byty chodievam pravidelne. Strava 
je dobrá, nikto sa nesťažuje, ani 
kolegovia, čo sú tu so mnou. Pri 
procedúrach pla   to isté. Za  aľ 
som veľmi spokojný. Je veľkým 
plusom, že nám zamestnávateľ 
poskytuje takýto benefi t. Možno 
by bolo vhodné chodiť aj častejšie. 
Žiaľ, asi to možné nie je.

● Dávid Pešta, ťaháreň rúr: Na 
takomto pobyte som prvýkrát. V 
Brusne sa mi páči takmer všetko. 
Procedúry sú fajn a aj teraz ma 
jedna čaká. Je to určite skvelý be-
nefi t, že nám Železiarne Podbre-
zová - náš zamestnávateľ, dávajú 
možnosť zúčastniť sa takýchto po-
bytov. 

JÁN VILHAN, Vt VLADIMÍR ŠKVARKA, Vvr LUKÁŠ HARVAN, Vvr MARIÁN MALÍK, Vo DÁVID PEŠTA, Vt

*  ANKETA *

Kúpele Brusno sú učupené v nádhernom prostredí.      Foto: archív
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M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V prvom rade je potrebné si 
uvedomiť, že výplata na účet nie 
je celkové ohodnotenie mesačné-
ho výkonu zamestnanca. Výslednú 
sumu to  ž výrazne ovplyvňujú od-
vody pre štát, ktoré musí odvádzať 
nielen samotný zamestnanec, ale 
aj jeho zamestnávateľ. 

Možno ste viacerí zaregistrovali, 
že výplatný lístok zamestnancov 
Železiarní Podbrezová obsahuje 
dva nové údaje. Vľavo, úplne dole, 
vidíme položku celkové povinné 
platby štátu a konkrétnu sumu. 
Hneď pod tým sú celkové povin-
né platby štátu v percentách. K ich 
vysvetleniu sa dostaneme neskôr. 
Najskôr si poďme pripomenúť a 
rozmeniť na drobné, čo niektoré 
položky výplatného lístka vlastne 
znamenajú.

CELKOVÁ CENA PRÁCE
Začnime položkou celková cena 

práce. Môže sa stať, že tento údaj 
udrie do očí najviac, nakoľko obsa-
huje najvyššiu sumu. Hoci by sme 
ju najradšej videli na našom účte, 
nie je to možné. Čo to teda zname-
ná celková cena práce? Vysvetle-
nie je jednoduché. Zamestnancova 
hrubá mzda je 1 000 eur.                   

K tejto sume si pripočítajte od-
vody na zdravotné a sociálne pois-
tenie, ktoré hradí zamestnávateľ, v 
našom prípade akciová spoločnosť 
Železiarne Podbrezová. Podľa zá-
kona ide o 35,2 percenta z hrubej 
mzdy. Čiže, zamestnávateľ za vás z 
hrubej mzdy 1 000 eur zapla   352 
eur, čo je spomínaných 35,2 per-
cent. Vaša celková cena práce je 
tak 1 352 eur. 

VÝPLATA NA ÚČET
Odvody pla   aj druhá strana - 

zamestnanec. Z hrubej mzdy, teda 
nami zadaných 1 000 eur, musí za-
mestnanec podľa zákona zapla  ť 
odvody vo výške 13,4 percenta. 
Navyše, zamestnancovi je zrazená 
daň. Pri jej výpočte sa mesačne 
uplatňuje nezdaniteľná časť na za-
mestnanca, ktorá je v tomto roku 
381,61 eur. Táto suma sa mení kaž-
dý rok a je určená zákonom. 

Pre lepšie pochopenie uveďme 
konkrétny príklad. Zamestnanec 
dosahuje za príslušný kalendárny 
mesiac hrubú mzdu 1 000 eur. Z 
tejto sumy sa mu odráta 134 eur 
na zdravotné a nemocenské po-
istenie, poistenie v nezamestna-
nos  , starobné a invalidné pois-
tenie (dohromady 13,4 percenta). 
Ostane suma 866 eur. Následne 
vypočítame daň. Pri výpočte dane 
z príjmov uplatníme – odpočítame 
zamestnancovi nezdaniteľnú časť 
na daňovníka (tzv. nezdaniteľné 
minimum) vo výške 381,61 eur a 
z výslednej sumy 484,39 eur vypo-
čítame daň vo výške 19 percent, 
čo predstavuje 92,03 eur. Vypočí-
tali sme tak čistú mzdu vo výške 

Vo výplatnom lístku pribudli nové položky. 
Viete, čo znamenajú? 

773,97 eur (1000 eur hrubá mzda, 
mínus 134 eur odvody, mínus 
92,03 eura daň).

Mnohí z vás si ešte šetria v tre-
ťom pilieri, čiže výsledná suma na 
účet sa mení v závislos   od výšky 
sumy na sporenie. Ďalšie údaje, 
ktoré ovplyvňujú výšku výplaty na 
účet, sú zrážky za stravu, doplnko-
vý sor  ment, prípadne iné zráž-
ky. Ich výška môže byť pohyblivá, 
presné sumy nájdete vo vašom vý-
platnom lístku. 

AKO DOSIAHNEME ČISTÚ MZDU 
PRI HRUBEJ MZDE 1 000 EUR? 

1 000 eur hrubá mzda  (dohod-
nutá medzi zamestnancom a za-
mestnávateľom)
Z nej odrátame odvody vo výške 
134 eur (odvody zamestnanca na 
zdravotné a sociálne poistenie vo 
výške 13,4 percent)
Odrátame daň zamestnanca vo 
výške 92,03 eura (19 percent)
Vypočítali sme čistú mzdu vo výš-
ke 773,97 eur, ktorá nám príde na 
účet.
Na samom konci výplatnej pásky 
vľavo je položka celkové povinné 
platby štátu a konkrétna suma. 
V našom prípade, ak sme vychá-
dzali z celkovej ceny práce vo výš-
ke 1 352 eur a hrubej mzdy 1 000 
eur, odvádzame štátu, spolu s 
naším zamestnávateľom, dokopy 
578,03 eura. 

KOĽKO ODVÁDZA ŠTÁTU 
ZAMESTNANEC A KOĽKO 

ZAMESTNÁVATEĽ 
PRI HRUBEJ MZDE 1 000 EUR?

Pripomíname, že pracujeme so 
sumou 1 000 eur v hrubom, kto-
rú musí zamestnávateľ povinne 
navýšiť o odvody vo výške 35,2 
percenta, teda o 352 eur. 
Odvody vo výške 352 eur – pla   
zamestnávateľ
Odvody vo výške 134 eur z hrubej 
mzdy 1 000 eur – pla   zamestna-
nec 
Daň 92,03 eur – pla   zamestna-
nec 
Spolu pla  me štátu (zamestna-
nec + zamestnávateľ) 578,03 eur 
z celkovej ceny práce vo výške 
1 352 eur. 
Novou položkou vo výplatnej pás-
ke zamestnancov akciovej spoloč-
nos   Železiarne Podbrezová sú aj 
celkové povinné platby štátu v 
percentách. Číslo predstavuje po-
mer sumy celkových povinných 
pla  eb štátu (v našom prípade 
578,03 eur) a celkovej ceny práce 
(1 352 eur). Z toho vyplýva, že v 
tomto prípade  štátu zapla  me z 
ceny práce 43 percent. 

A ako je to s platením poistného?
Na záver si ešte pripomeňme 

všetky druhy poistného, ktoré 
musia štátu hradiť obe strany – za-
mestnanec (13,4 percenta z hrubej 

mzdy) a zamestnávateľ (35,2 per-
centa z hrubej mzdy). 

Poistné na zdravotné poistenie: 
V Slovenskej republike musí byť 
zdravotne poistený každý občan. 
Poistné je  zrážané zamestnancom 
zo mzdy. Na výber máme tri zdra-
votné poisťovne – Všeobecná zdra-
votná poisťovňa, Dôvera a Union. 
Z poistenia je hradená zdravotná 
starostlivosť občana, výdavky na 
lieky, ošetrenie a podobne. Podľa 
zákona pla   z hrubej mzdy samot-
ný zamestnanec 4 percentá a jeho 
zamestnávateľ štátu odvedie 10 
percent. 

Poistné na nemocenské poiste-
nie: Z tohto poistenia sa hradia ne-
mocenské dávky, keď zamestnanec 
nemôže pracovať z dôvodu práce-
neschopnos  , úrazu (nemocen-
ské), prípadne práceneschopnos   

rodinného príslušníka (ošetrovné), 
rovnako aj materské. V tomto prí-
pade odvádza zamestnanec 1,4 
percenta z hrubej mzdy a rovnaké 
percento pla   aj zamestnávateľ. 

Poistné na starobné poistenie: 
Ide o čiastku, ktorá putuje do fon-
du, z ktorého sa pla  a všetky dô-
chodkové dávky – starobný, pred-
časný starobný, sirotský a vdovský. 
Zamestnanec je povinný zapla  ť 
4, no zamestnávateľ uhradí štátu 
až 14 percent z hrubej mzdy jeho 
zamestnanca. 

Poistné na invalidné poistenie: 
Slúži na vykry  e dávok invalidného 
alebo čiastočne invalidného dô-
chodku. Zamestnanec a aj zamest-
návateľ sú povinní odvádzať po 3 
percentá z každej mesačnej mzdy. 

Poistné na poistenie v neza-
mestnanos  : Sú z neho hradené 

Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný k mzde doložiť výplatný lístok. Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová ho posiela buď v elektro-
nickej alebo písomnej forme, podľa toho, ako sa rozhodli jej zamestnanci.  Vo výplatnom lístku je množstvo údajov, ktoré hovoria o odpracovaných 
dňoch, peňažných odmenách, no najmä o jednotlivých čiastkach odvedených pre štát. A tých nie je málo, čo si mnohí ani neuvedomia, nakoľko sú 
rozpísané do viacerých položiek. Naša spoločnosť sa preto rozhodla dizajn pásky upraviť tak, aby mal každý zamestnanec lepší prehľad o svojom 
mesačnom ohodnotení.  Keď dostaneme do rúk alebo mailovej schránky výplatný lístok, po otvorení si väčšina pozrie iba údaj o sume vyplatenej 
na účet, prípadne o zostávajúcich dňoch dovolenky alebo o zrážkach na stravovanie. Ostatné položky mnohokrát prehliadame, pritom je vhodné 
im rozumieť.

dávky v nezamestnanos  , na ktoré 
má po splnení zákonných podmie-
nok právo každý občan Slovenskej 
republiky. Výška odvodov je jedno 
percento od zamestnanca, pol per-
centa hradí zamestnávateľ. 
Ďalšie odvody pla   už iba za-

mestnávateľ. Konkrétne ide o: 
Poistné na garančné poistenie 

(odvádza iba zamestnávateľ vo 
výške 0,25 percenta): Dávky ga-
rančného poistenia sa z neho pla-
 a zamestnancom v prípade, ak 

by sa zamestnávateľ dostal do pla-
tovej neschopnos  , napríklad pri 
konkurze. 

Poistné na úrazové poistenie 
(odvádza iba zamestnávateľ vo 
výške 0,8 percenta): Peniaze idú 
na vyplatenie úrazových dávok. 
Teda pri pracovných úrazoch alebo 
chorobách z povolania. 

Poistné na fi nancovanie podpo-
ry (odvádza iba zamestnávateľ vo 
výške 0,5 percenta): Ide o poiste-
nie v čase skrátenej práce. Podpora 
sa zamestnávateľovi poskytuje, ak 
došlo k obmedzeniu činnos   za-
mestnávateľa vplyvom vonkajšieho 
faktoru alebo z dôvodu mimoriad-
nej okolnos  . Typickým príkladom 
bola pandémia koronavírusu.  

Poistné do rezervného fondu 
solidarity (odvádza iba zamestná-
vateľ vo výške 4,75 percenta): Je 
určený na výplatu dávok, na úhra-
du ktorých nie je v základnom fon-
de dostatok fi nančných prostried-
kov a na úhradu škody, ktorú by 
spôsobila dôchodková správcovská 
spoločnosť alebo jej depozitár na 
majetku v dôchodkových fondoch. 
Ide o zásadný prvok ochrany spo-
riteľov v systéme starobného dô-
chodkového sporenia.

Ako môžeme vidieť, výplatný 
lístok je dôležitý dokument, kto-
rý sumarizuje celkové fi nančné 
ohodnotenie  za mesačný výkon v 
práci. Vieme si v ňom skontrolovať 
mzdu, dovolenku, návštevy lekárov 
a všetky odvody, ktoré musí nielen 
zamestnanec, ale aj zamestnávateľ 
pravidelne odvádzať. 

Červená farba: odvody, ktoré pla   štátu zamestnávateľ
Zelená farba: odvody, ktoré pla   štátu zamestnanec 
Modrá elipsa: Nové položky vo výplatnom lístku
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Trávnik v podbrezovskej Zelpo aréne je v dobrej
kondícii aj vďaka unikátnemu vyhrievaniu

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Každý, kto v okolí svojho domu, 
chalupy či chaty pestuje trávnik 
vie, koľko starostlivos   zelená plo-
cha potrebuje. Počas sezóny je nut-
né pravidelné kosenie, hnojenie či 
polievanie. Ešte väčšiu pozornosť 
vyžaduje futbalový trávnik, ktorý 
dostáva poriadne „zabrať.“ Zelpo 
aréna, v ktorej hráva domáce zá-
pasy FK Železiarne Podbrezová, nie 
je výnimkou. Od roku 2015 je pod 
hracou plochou nainštalované vy-
hrievanie.

Starostlivosť o futbalový trávnik 
je časovo náročná počas celého 
roka. Neznamená, že keď je vonku 
zima, trávnik „spí“ a nič sa nedeje. 
Práve naopak. Tráva „žije“ aj v tom-
to období, aj keď inak ako počas 
leta. Pod hracou plochou sú ulože-
né desiatky kilometrov rúrok, cez 
ktoré prúdi odpadové teplo z pod-
brezovských železiarní. Zohrieva 
korienky, aby vydržali počas celého 
roka. Vykurovanie je technologický 
proces, ktorý má svoje špecifi ká. 

„Na vykurovanie trávnika v Zelpo 
aréne slúži odpadové teplo z elek-
trickej oblúkovej pece neďalekého 
starého závodu Železiarní Podbre-

zová. Ak je pec odstavená, ihrisko 
nevykurujeme,“ vysvetlil Peter Svo-
boda, technický vedúci FK ŽP a do-
dal: „Vo vnútri hracej plochy je za-
budovaný teplomer. Meria teplotu 
pri koreni trávy. Tá je nastavená na 
štrnásť stupňov Celzia. Temperova-
nie je automa  cké.“

Peter Svoboda sa o trávniky sta-
ral v zahraničí sedemnásť rokov. 
Pred niekoľkými mesiacmi prišiel 
do Podbrezovej, aby nadobudnuté 
skúsenos   pretavil pri udržiavaní 
hracej plochy nielen futbalovej aré-
ny, ale aj na ihriskách vo Valaskej či 
na Skalici.

Korienky nesmú zhorieť
Vyhrievanie trávnika na hlavnom 

podbrezovskom štadióne prirovná-
va ku klasickému podlahovému kú-
reniu. Akurát čerpadlá, pretlakové 
nádoby a ďalšie komponenty sú o 
niečo väčšie. Celý systém je „ulože-
ný“ v kotolni. „Všetko musí byť pra-
videlne kontrolované, aby vykuro-
vanie bežalo správne,“ poznamenal. 

A ako funguje celý proces? „Čer-
padlo tlačí v potrubiach vedúcich zo 
Železiarní Podbrezová až na štadión 
odpadové teplo. V kotolni v Zelpo 
aréne sa potom upraví jeho teplota 
na požadovanú hodnotu a dopra-

vuje sa pod samotný zelený trávnik, 
kde je, pomocou nemrznúcej látky 
zvanej glykol, udržiavaná v poža-
dovanej hodnote a plní svoj účel,“ 
pokračoval. 

Samotná regulácia tepla musí byť 
dôkladná. Nie je možné nastavovať 
teplotu kedykoľvek a akokoľvek. 
„Ak by sme ju priveľmi zvýšili, ko-
rienky trávy by zhoreli. Čiže nie je to 
tak, že napadne pol metra snehu, 
zapnem kúrenie na plné obrátky a 
on sa roztopí. Všetko je potrebné 
regulovať a dbať o to, aby sa trá-
va nijako nepoškodila,“ vysvetlil P. 
Svodoba a pokračoval: „Musíme 
vyhriať vrstvu asi 25 cen  metrov. 
Presne v takej hĺbke sú položené 
rúrky. Vtedy dostávajú korienky do-
statok tepla. Tráva je tak stále svie-
ža, zelená a slúži svojmu účelu.“

Skleníkový efekt
Dôležitú úlohu pri udržiavaní 

dobrého stavu ihriska zohráva pri-
krývanie trávnika počas zimných 
mesiacov. Špeciálna plachta, slú-
žiaca na pokry  e trávnika, pomáha 
udržiavať teplotu a životnosť.

„V tomto prípade musíme byť 
tak  ež veľmi opatrní. Je nevyhnut-
né, aby trávnik dýchal, čiže ho ne-
môžeme zakryť na niekoľko týž-

dňov, lebo by ho poškodila pleseň 
alebo huby. Je na to veľmi náchylný, 
preto ho, napríklad, na dva dni za-
kryjeme, aby sme ho následne zasa 
na niekoľko hodín odkryli,“ doplnil 
technický vedúci zo Zelpo arény 
a dodal, že v súčasnos   je trávnik 
ešte odhalený. K jeho zakry  u dôj-
de až počas mrazov. Plachta pomá-
ha udržiavať teplotu, čiže funguje 
ako skleník. „Trávnik sme pred nie-
koľkými dňami pohnojili, aby vydr-
žal chladné počasie. V súčasnos   je 
to  ž vegetácia nulová. Na nejaké 
veľké zásahy momentálne nie je 
vhodné obdobie roka. Väčšina úloh 
je možná až v jarných mesiacoch.“ 

Potrebné udržiavanie trávnika
Samotná životnosť trávnika je in-

dividuálna. Ako hovorí P. Svoboda, 
všetko závisí od toho, aká je oň sta-
rostlivosť. 

„Neznamená, že položíte na šta-
dión trávnik a nemusíte sa oň sta-
rať. Je nutné ho udržiavať a venovať 
mu veľa času a energie. Potrebné 
sú správne výživy, pravidelné pre-
vzdušňovanie, ale dôležité je dbať 
aj na to, aby sme naň zbytočne ne-
vstupovali, keď je premočený a ani 
ho počas zlého počasia nevalcova-
li,“ poznamenal. Samozrejmosťou 

je pravidelné kosenie či zavlažova-
nie.

Maximálne využi  e slnka
Zelpo aréna je charakteris  cká 

tým, že je situovaná pod lesom. 
Najmä na jeseň a v zimných me-
siacoch dopadá na trávnik menej 
slnečných lúčov. 

„Máme odťahovaciu strechu a 
slnko sa snažíme využívať čo naj-
viac. Avšak počas chladných týž-
dňov je celý proces náročnejší. Veľ-
ké štadióny majú vyhrievacie telesá 
na kolesách, ktoré sú umiestnené 
po hracej ploche a nahrádzajú sln-
ko. Ide však o veľmi nákladnú zá-
ležitosť. Napriek všetkým poveter-
nostným vplyvom je trávnik v Zelpo 
aréne v dobrej kondícii. Pomaličky 
ale musíme rozmýšľať nad jeho vý-
menou, nakoľko sa končí jeho život-
nosť,“ avizuje P. Svoboda. 

Aby ešte nejaký čas vydržal, nut-
né je aplikovať prípravky pro   ples-
niam, chorobám a hubám. „Neustá-
le sledujeme, v akej kvalite je hracia 
plocha. Aj napriek jesennému sych-
ravému počasiu je trávnik zdravý a 
pred niekoľkými dňami zvládol aj 
záťaž v podobe ostrého zápasu. Te-
raz je čas, aby si trošku „oddýchol“ 
a bol pripravený na jar,“ dodal v zá-
vere P. Svoboda. 

Kvalitná hracia plocha je pre Zelpo arénu charakteris  cká.              Foto: M. Štefánik/jimifoto.sk Michal Daučík pripravuje hraciu plochu na novembrový zápas.  Foto: M. Gončár

Žiaci Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová majú za 
sebou zaujímavú skúsenosť. Zú-
častnili sa dvoch súťaží, na kto-
rých si počínali veľmi dobre.

Dňa 23. novembra sa v priesto-
roch Strednej odbornej školy tech-
niky a služieb v Brezne uskutočnil 
23. ročník súťaže ZENIT (krajské 
kolo). Tento rok sa jej zúčastnilo 
dvanásť stredných škôl v štyroch 
kategóriách, ktoré sú zamerané 
tak, aby zastrešili obsah výučby 
strojárstva v jednotlivých strojár-
skych odvetviach. 

Zenit je súťaž zameraná na prog-
ramovanie, elektroniku a strojár-
stvo, určená žiakom stredných od-
borných škôl a gymnázií. Jej cieľom 
je podpora a vyhľadávanie talento-
vaných a nadaných žiakov, rozvíjať 
ich tvorivé kompetencie, odborno-
teore  cké vedomos   a odborno-
prak  cké schopnos   a zručnos   
v elektrotechnike a elektronike, 
programovaní a strojárstve.

Súkromnú spojenú školu Žele-
ziarne Podbrezová, organizačnú 
zložku Súkromná stredná odbor-
ná škola hutnícka Železiarne Pod-
brezová, reprezentoval žiak III. A 
triedy Tomáš Kňazovický – odbor 
mechanik strojov a zariadení. To-
máš bol po teore  ckom kole na 
priebežnom prvom mieste. V ko-
nečnom hodnotení sa umiestnil na 
peknej štvrtej priečke so stratou 
len 3,5 bodu.

Súťaž bola mimoriadne prínos-
nou skúsenosťou, ktorá vytvorila 
priestor na sebarealizáciu žiakov, 
aplikáciu ich vedomos   a zručnos-
  v praxi. Benefi tom bolo získanie 

nových kompetencií a ich možnos-
  uplatnenia pri voľbe budúceho 

profesijného smerovania

Mechatronici na celosloven-
skej súťaži z elektrotechniky

Dňa 15. novembra 2022 sa usku-
točnil 16. ročník celoslovenskej sú-
ťaže odborných vedomos   a prak-
 ckých zručnos   žiakov stredných 

odborných škôl v odbore elek-
trotechnika, ktorú organizovala 

Naši študenti reprezentovali školu na súťažiach
J. Pôbiš a R. Marko 
noviny@zelpo.sk

Zľava: Tomáš Ľupták a Filip Kvietok. 
Foto: SSŠ ŽP

Sekcia odborného, ďalšieho a ce-
loživotného vzdelávania pri SOPK 
v Spojenej škole v Nižnej. Za našu 
školu sa súťaže zúčastnili žiaci IV.B 
triedy Tomáš Ľupták a Filip Kvietok, 

obaja študen   odboru mechanik 
mechatronik. Súťaž bola zameraná 
na oblasť mechanik elektrotechnik 
(energe  ka) a elektromechanik 
(silnoprúdová technika).

Cieľom bolo upevniť u žiakov 
vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať 
ich odborné vedomos  , zručnos  , 
schopnos   a ak  vitu. Tak  ež bolo 
cieľom umožniť im vzájomne si 
konfrontovať odborné zručnos  , 
vedomos   a návyky z prípravy na 
povolanie, s dôrazom na odbor-
nosť a tvorivosť.

Teória i prax
Súťaž pozostávala z dvoch čas  . 

Prvou bola teória, ktorá bola rea-
lizovaná formou písomného testu. 
Išlo o tridsať otázok z rôznych ob-
las   bezpečnos  , ale aj prevádzky 
elektrických zariadení. 

Po poučení súťažiacich z BOZP, 
prezlečení do pracovného oble-
čenia a presunutí na pracoviská, 
sa začala druhá časť. Pozostávala 
z praktického zapájania na cvič-
ných elektropaneloch. Išlo o za-
pojenie asynchrónneho motora 

do siete s rozbehom do hviezdy 
a prepnutím do trojuholníka po-
mocou časového relé. Hodnoti-
la sa funkčnosť, ale aj praktická 
estetika vedenia vodičov a ich 
umiestnenia.

Odborný seminár ako bonus
Žiaci si v súťaži overili svoje 

znalos   z teórie elektrotechniky 
a zručnos   prak  ckého zapájania 
trojfázových motorov. Potvrdili 
tak svoje schopnos   a objavili aj 
slabiny. 

Účasť bola veľká, keďže ide o 
pres  žnu súťaž. V silnej konku-
rencii obsadili pekné desiate a 
jedenáste miesto a odniesli si tak 
zaslúžene viacero hodnotných 
vecných cien. 

Ako bonus bol pre všetkých žia-
kov realizovaný odborný seminár 
na tému „Inteligentná elektroin-
štalácia“. 

Bol im poskytnutý pohľad do 
základov tejto perspek  vne sa 
rozvíjajúcej oblas   a dozvedeli sa 
množstvo zaujímavých a prak  c-
kých informácií.



STRANA    |  ČÍSLO  24/2022WWW.PODBREZOVAN.SK 5

ktoré sú pre ne často spomien-
kou na celý život. Už dnes sú napl-
nené kapacity a veľkým pozi  vom 
je, že nejde len o školy z blízkeho 
okolia, ale aj zo vzdialenejších ok-
resov či zahraničia. „Teší nás záu-
jem základných, stredných a aj vy-
sokých škôl. Vo väčšine prípadov 
prebiehajú kurzy od pondelka do 
piatku. Na ich konci sú preteky, 
ktoré sú pre účastníkov veľmi at-
rak  vne, a tak po dňoch výcviku 
môžu zhodno  ť, čo sa naučili. 
Mám radosť z týchto kurzov, pre-
tože existuje množstvo de  , ktoré 
by lyžovanie nikdy ani len nevyskú-
šali,“ pokračoval J. Soták.

V znamení noviniek
Jednou z najväčších noviniek 

nadchádzajúcej zimnej sezóny je 
úrazové poistenie v cene skipasu. 
Ak by utrpel návštevník na svahu 
úraz, môže toto poistenie využiť 
a poisťovňa mu prepla   náklady 
na ošetrenie. Stačí, aby si klient 
uchoval zakúpený lístok na vlek a 
pokladničný doklad. 

„Všetky informácie budú zverej-
nené pri jednotlivých pokladniach 
vedľa cenníka, aby sa vedel každý 
zorientovať, aké úrazové poiste-
nie má a do akej výšky. Verím, že 
aj touto službou sa priblížime veľ-
kým strediskám. Ide o benefi t, na-
koľko mnoho milovníkov zimných 
športov sa pred vstupom na svah 
zabudne pois  ť. Malí lyžiari do 
šesť rokov budú mať skipas v cene 
symbolického jedného eura, v kto-
rej bude tak  ež zahrnuté poiste-

nie,“ predstavil novinku J. Soták. 
Zároveň doplnil, že celý proces je 
vo fi nále a dolaďujú sa posledné 
detaily. 

Nepôjde však o jedinú novinku. 
Okrem tradičných služieb, ako ski-
bus, parkovanie či dve kasy pred 
vlekmi, budú aj nové skipasy. Ne-
budú chýbať dvojhodinové lístky 
pre dospelého a dieťa do 12 rokov, 
ktoré sa ujali už vlani. Novinkou 
bude, okrem štvorhodinového, aj 
celodenný regionálny lístok.

„Pevne verím, že počet ľudí 
bude prinajmenšom rovnaký ako 
minulý rok, keď ešte boli pande-
mické obmedzenia. Je dobré prísť, 
odreagovať sa v krásnom prostre-
dí, zalyžovať si a aspoň na malú 
chvíľu zabudnúť na každodenné 
problémy, ktoré sú všade okolo 
nás. Všetky služby, ktoré poskytu-

jeme, berieme maximálne vážne, 
aby sme ľuďom dopriali radosť,“ 
doplnil J. Soták. 

Nový detský kú  k
Na Táľoch myslia na všetkých, 

vrátane najmenších. V reštaurácii 
Stodola pribudol na ploche 50 m2 
nový detský kú  k. 

„De   sa v ňom môžu vyšan  ť 
a rodičia v pokoji najesť,“ ozrej-
mil riaditeľ strediska. Vedľa vleku 
plánujú otvoriť sánkarskú trať pre 
de  , aby si mohli naplno užiť zim-
né radovánky. Tále aj týmito krok-
mi potvrdzujú povesť rodinného 
strediska.  

Už v minulom čísle novín Pod-
brezovan sme hovorili o zmene je-
dálnych lístkov v reštauráciách, na-
chádzajúcich sa v rezorte. Aj to je 
dôkazom, že Tále sa po pandémii 

zobúdzajú a všet-
kým návštevníkom 
ponúknu dokona-
lé vyži  e. „Dnes 
môžeme povedať, 
že sme maximálne 
pripravení. Opa-
kujem, čakáme už len na vhodné 
počasie. Ak nám to poveternostné 
podmienky dovolia, nasnežíme 
ešte tento rok. Plánujeme aj kaž-
dodenné večerné lyžovanie počas 
„zlatého týždňa.“ Ostatné dni v 
piatky a v soboty.“

Neustále zvyšovanie 
bezpečnos  

Aj v oblas   zvýšenia bezpečnos-
  sa stredisko posunulo vpred. 

„Návštevníci, ktorí k nám chodia 
pravidelne vedia, že máme maxi-
málne zabezpečenie zjazdoviek, 
siete pri vlekoch či dvojité siete na 
konci dojazdov. Detské vleky sme 
vylepšili sieťami a ďalším osvetle-
ním, ktoré je aj na hlavnej zjazdov-
ke,“ predstavil ďalšie novinky J. So-
ták. Bezpečnosť je to  ž na prvom 
mieste a každý si praje, aby bolo 
úrazov čo najmenej. 

Silvestrovské pobyty sú takmer 
vypredané

Na Táľoch si veľa sľubujú aj od 
záveru decembra. Posledný deň 
roka budú Tále miestom veľkej 
zábavy. Vedenie hotela Stupka 
pripravilo pobytové balíčky. Ale 
aj neubytovaní návštevníci môžu 
stráviť pekný večer v reštaurácii 
Koliba, kde vystúpi Cimbalowica, 
známa zo šou Všetko čo mám rád, 
Modern Talking reloaded a ďalší 

Skipas s poistením a množstvo podujatí.
Zima na Táľoch bude plná zážitkov

Golfové ihrisko bude aj tento rok slúžiť milovníkom bežkovania. Foto: M. Gončár

umelci. 
„Na štvrtok, 29. 

decembra, pripra-
vujeme už tradič-
né poduja  e Hap-
py Ski Tále Day, 
súbor koncertov, 

vystúpení a animácií pre de  . Veľ-
mi sa teším na  eto akcie, pretože 
Slovensko a aj samotné strediská 
sa môžu konečne nadýchnuť, ľudia 
zabaviť a užiť si voľné dni. Všetci si 
to zaslúžime v dnešnej náročnej 
dobe,“ poznamenal riaditeľ. 

Ceny skipasov
Podobne ako všetky oblas  , aj 

Tále sa musia popasovať s energe-
 ckou krízou. Neustále sa zvyšujú-

ce ceny energií sú najväčším nega-
 vom. Ako sľúbil riaditeľ, vedenie 

spoločnos   urobí maximum, aby 
ceny skipasov nešli príliš hore. „V 
cene lístka nebudú zohľadnené 
všetky navýšenia, s ktorými zápa-
síme. Chceme nastaviť cenu tak, 
aby boli všetci spokojní.“ 

Na Táľoch je teda všetko pripra-
vené na zimu. Malebný kút v srdci 
Slovenska ponúkne návštevníkom 
bohaté kultúrne, spoločenské a 
športové vyži  e. Karty dnes drží 
v rukách príroda. Ona rozhodne, 
kedy sa okolie premení na ľadovú 
krajinu. Š  ty Nízkych Ta  er sa už 
do bielej prikrývky odeli. Vedenie 
spoločnos  , ale aj návštevníci dú-
fajú, že zima dorazí aj do doliny a 
čoskoro privítajú Tále prvých ly-
žiarov, sánkarov a milovníkov zim-
ných športov. Zima na Horehroní 
bude jedinečná a mnohí sa jej už 
nevedia dočkať.

dokončenie zo strany 1
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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 auten  cky 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 systema  ckou 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 ak  vity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.

Jedálny lístok
5. – 11. 12. 2022

Pondelok
Polievky: hrachová so salámou, 
francúzska, pečivo. 
● Bravčový rezeň s pečeňou, ope-
kané zemiaky, uhorka, 
● Perkelt z morčacieho mäsa, ces-
tovina, 
● Lahôdkový šalát, pečivo, 
● Špenátové halušky s tvarohom, 
zakysanka. 

Utorok
Polievky: slepačia, zemiaková gulá-
šová, pečivo. 
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa, 
● Kuracie prsia na zelenine, ryža, 
šalát, 
● Zapekané zemiaky s pórom, 
● Lievance s džemom, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: terchovská, mrkvová s 
pórom, pečivo. 
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, uhorka, 
● Bravčové stehno bra  slavské, 
cestovina, 
● Bageta syrová s moravským mä-
som, 
● Ovocný balíček. 

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, frank-
furtská, pečivo. 
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka, 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát, 
● Kysnutý koláč marhuľový, 
● Bageta tuniaková. 

Piatok 
Polievky: držková, pohronská, pe-
čivo. 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, šalát, 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Škoricové osie hniezda, 
● Bageta s pikantným mäsom. 

Sobota 
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo. 
● Kuracie prsia na ázijský spôsob, 
ryža, šalát, 
● Bravčové stehno na paprike, 
knedľa. 

Nedeľa 
Polievka: šošovicová s kyslou ka-
pustou, pečivo.
● Hovädzie fi lé kopaničiarske, slo-
venská ryža, uhorka, 
● Husárska roláda, zemiaky, čala-
máda.

Jedálny lístok
12. – 18. 12. 2022

Pondelok
Polievky: gulášová, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
●  Kuracie prsia s ananásom a sy-
rom, ryža, 
● Varená brokolica, zemiaky, syro-
vá omáčka, 
● Ružový cestovinový šalát s tunia-
kom. 

Utorok
Polievky: karfi olová, prešporská, 
pečivo. 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky, 
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina, 
● Rizoto zeleninové s bravčovým 
mäsom, šalát, 
● Furmanské halušky, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, zeleni-
nová so šunkou, pečivo. 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Bravčový guláš, knedľa, 
● Vyprážaný karfi ol, zemiaky, tatár-
ska omáčka, 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami, 
● Bageta Ape  to. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
kláštorná, pečivo. 
● Bravčový rezeň telgártsky, zemia-
ková kaša, šalát. 
● Kuracie prsia s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Treska na masle, bulgur so suše-
nými paradajkami, 
● Racio šalát, pečivo. 

Piatok
Polievky: kapustová s klobásou, 
sedliacka, pečivo. 
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa, 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát, 
● Kuracie stehno na zelenine, štu-
chané zemiaky s cibuľkou, 
● Šúľance s makom, 
● Batega Gurmán. 

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Kuracie prsia plnené bryndzou, 
opekané zemiaky, šalát, 
● Hovädzia pečienka cigánska, tar-
hoňa, cvikla.

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo. 
● Bravčový guláš segedínsky, kned-
ľa, 
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
ryža, uhorka.

Časť 18: Reštaurovanie interiérov 
miestností na najvyššom podlaží

Reštaurovanie interiérov sa re-
alizovalo podľa vypracovaného 
návrhu na reštaurovanie a projek-
tovej dokumentácie Jozefa Sálusa 
z roku 2016.  Ideovým zámerom 
bolo nielen prinavrátenie historic-
kého vzhľadu priestorov z druhej 
polovice 17. storočia, ale aj snaha 
vlastníka o vytvorenie budúcej ex-
pozície, znázorňujúcej vybavenosť 
interiéru spálne šľach  ckého sídla 
z obdobia vlastníctva hradu Mári-
ou Séčiovou. Z tohto zámeru vy-
chádzala aj pamiatková metodika 
realizácie reštaurovania a obnovy. 
V procese reštaurovania bol na 
dvoch bočných stenách miestnos  , 
v priestore oblúka klenby, objave-
ný maľovaný dekora  vny pás star-
šej výzdoby. Nález bol integrovaný 
do koncepcie konečného výrazu 
interiéru.

Arkier podopretý mo-
hutnými krakorcami

Symbolom hradu je jeho hexa-
gonálny arkier vysunutý z hmoty 
hradného pláca v jeho juhozápad-
nej čas  . Je to najcharakteris  c-

kejší iden  fi kačný prvok hradu, 
vnímateľný aj pri diaľkových po-
hľadoch. Arkier v podobe vysunu-
tej vežičky slúžil v minulos   ako 
rozhľadňa na okolitú obec a túto 
funkciu plní aj v súčasnos  . Výhľad 
z jeho okien obohacuje prehliad-
kovú trasu.

Komnata Márie Séčiovej
Miestnosť, ktorej súčasťou je 

arkier, využívala už Mária Séčiová, 
preslávená  ež ako Muránska Ve-

nuša. Táto žena žila v 17. storočí, 
ktoré bolo na našom území známe 
najmä častými stavovskými povs-
taniami pro   vládnucim Habsbur-
govcom. Šľach  čná bola súčasťou 
poli  ckých a spoločenských zápa-
sov svojej doby. Jej osobnosť sa 
stala námetom veršov, drám a próz 
viacerých autorov. Ako najvýz-
namnejšia majiteľka Ľupčianskeho 
hradu je nosným pilierom expozí-

cie prezentujúcej hradný život v 
17. storočí, ktorá je inštalovaná v 
tejto miestnos  . Pri jej obnove sa 
myslelo aj na ozvučenie priestoru 
dobovou hudbou a sprievodným 
slovom. 

Miestnosť je vybavená vernou 
replikou postele Márie Séčiovej, 
ktorá bola výskumom lokalizova-
ná v depozitoch múzea Červený 
Kameň. Dobový charakter dotvára 
kachľová pec habánskeho vzhľadu 
z nálezov kachlíc z archeologické-
ho výskumu. Zaujímavosťou miest-
nos   je úzke točité schodisko, kto-
ré vedie z tejto najvyššie položenej 
miestnos   až do druhého podzem-
ného podlažia hradu, kde sa, prav-
depodobne, nachádzali hradné 
pivnice a skladové priestory.

V hradných inventároch sa 
spomína ako Frauenzimmer

Súčasťou expozície je aj menšia 
vedľajšia miestnosť, ktorá bola 
akousi predsieňou pred komna-
tou Márie Séčiovej a slúžila pre jej 
komorné. V priestore sa nachádza 
replika kachľovej pece z neglazova-
ných kachlíc.

Pri reštaurovaní tejto miestnos   
sa objavil aj pôvodný drevený zák-
lopový strop, ktorý  bol kompletne 
celý zreštaurovaný. Dendrochro-
nologické datovanie trámov určilo 
výrub stromov na prelome rokov 
1610-1611. 

Nález sa stal dôležitým dokla-
dom, že nielen strop, ale aj miest-
nosť vznikla v období vlastníctva 
hradu Gašparom Tribelom, ktorý 
ju zároveň komunikačne prepojil 
s vedľajšou miestnosťou. Tento 
objav významne doplnil a rozšíril 
poznanie o pomerne rozsiahlych 
stavebných ak  vitách tohto vlast-
níka hradu Ľupča. 

V oboch interiéroch sa realizova-
li nové architektonické doplnky – 
podlahy, dverné výplne s kovania-
mi, kachľové pece a ďalšie detaily. 
Stavebné a reštaurátorské práce 
realizovala fi rma Ressan, s. r. o.Miestnosť Márie Séčiovej počas obnovy v roku 2017. Foto: archív

Aktuálny stav komnaty Márie Séčiovej po reštaurátorských a umelecko-historických zásahoch.  Foto: archív

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča
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V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je Charles Gordy.

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 12. decembra. Okrem 
svojho mena napíšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká vecná cena od personálneho riaditeľa. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o vecnú cenu od personálneho riaditeľa ŽP a.s.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 23, v ktorej sa ukrýval citát 
od ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého: „Šťastný je ten, kto 
našiel šťas  e v rodine.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Tomáša 
Babniča z prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr. Cenu, ktorou je po-
ukaz na večeru pre dve osoby v hoteli Stupka na Táľoch, si výherca môže 
prevziať v redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Autor:    
PK
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Spomienky

Dňa 29. novembra sme si pripo-
menuli prvé smutné výročie od-
vtedy, ako nás navždy opus  la 
naša drahá mama, stará mama a 
prastará mama 
Oľga LICHVÁROVÁ z Podbrezovej 
a 13. decembra uplynie osem ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus-
 l náš milovaný otec a starý otec 

Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami  chú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú syn, 
dcéra s rodinami a ostatná rodina

...
Dňa 6. decembra uplynie prvé 
smutné výročie, ako nás navždy 
opus  l manžel, otec, starý otec, 
prastarý otec, brat a švagor

Ján STRENITZER z Podbrezovej.
S úctou spomína smú  aca rodina

...
Dňa 8. decembra uplynie sedem 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opus  la milovaná dcéra, manželka 
a sestra 

Darinka KUNOVÁ z Predajnej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami  chú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú mama, man-
žel, syn Marek, sestra Janeta a brat Pavol

Spomienky

Dňa 10. decembra uplynie osem 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opus  l náš milovaný manžel, otec, 
starý otec, brat a švagor

Milan KRAMLA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
„Sú veci, ktoré nemôžeme mať. Sú 
slová, ktoré nemôžeme povedať. 
Sú sny, ktorých sa musíme vzdať, 
ale sú spomienky, ktoré nám nikto 
nikdy nemôže vziať. Chýbaš nám.“
Dňa 12. decembra uplynie desať 

rokov, čo nás navždy opus  l milovaný manžel, otec, 
starý a prastarý otec 

Ing. Jozef GIERTL z Čierneho Balogu – Dobroče.
S úctou a láskou spomíname.

Smú  aca rodina
...

Dňa 17. decembra si pripome-
nieme druhé smutné výročie od-
vtedy, ako nás navždy opus  l náš 
milovaný manžel, otec a starý otec 

Ing. Eduard JAKUBEC 
z Podbrezovej. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami  chú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
synovia, vnuk a ostatná rodina

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupra-
covníkom a známym za účasť na poslednej rozlúčke 
s naším drahým 

Miroslavom UHRÍKOM z Brusna.
Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy sústras  , kto-
rými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôs-

tojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová. 
Smú  aca rodina

Poďakovania
Veľké poďakovanie patrí generálnemu riaditeľovi ŽP a.s. Ing. Vladimí-
rovi Sotákovi a Nadácii Železiarne Podbrezová za fi nančnú pomoc, pod-
poru pri liečbe a rehabilitácii Juraja Kurajdu. Ďakujeme za podporu aj 
kolegom a zamestnancom.

Katarína Kurajdová
...

Drahá nadácia Miška Sotáka a Nadácia Železiarne Podbrezová, chceli by 
sme vám adresovať naše slová vďaky za to, že ste nám fi nančne prispeli 
na liečbu našej dcérky Elišky. Aj vďaka vám sme jej mohli zakúpiť odsá-
vacie zariadenie, vďaka ktorému môže žiť. Veľmi vám za to ďakujeme. 

Rodina Dekrétová
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V skratke
Výhra a prehra

Futbalis   FK Železiarne Pod-
brezová odohrali dva prípravné 
duely pro   poľským klubom. V 
Krakove zvíťazili nad Cracoviou 
4:3 (podbrezovské góly strieľali: 
Moses 2, Kováčik, Bonsu). 
Uplynulý piatok privítali na vlast-
nom trávniku Wislu Plock a hoci 
naši viedli gólom Masaryka, z vý-
hry sa tešili hos  a v pomere 3:1. 

Kiwior v Katare

Poľský futbalový obranca Jakub 
Kiwior sa dostal do záverečnej 
nominácie Poľska na majstrov-
stvá sveta v Katare. Dvadsaťdva-
ročný stopér pôsobil v roku 2019 
v  me FK Železiarne Podbrezová, 
odkiaľ prestúpil do MŠK Žilina. 
Vlani sa stal novou posilou talian-
skeho klubu Spezia Calcio.

Ing. Pavol Kühnel
manažér Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Pootvoril si niektorý z týchto futbalistov dvere do veľkého futbalu?                                                                           Foto: M. Štefánik/jimifoto.sk

Miroslav Poliaček: V zime nebude
žiaden masový výpredaj našich hráčov

Spomínate mladých hráčov čaka-
júcich na svoju príležitosť. Ako ste 
v klube spokojní s ich výkonmi? 

- Keď k nám prišli mladí hráči z 
dobrých akadémií, vždy sme mali 
s nimi určitý plán. A to je naša fi lo-
zofi a. Predpokladám, že v nadchá-
dzajúcej príprave sa ukážu ďalší 
pia  -šies   dorastenci. Verím, že 
nebudú len do počtu, ale preho-
voria aj do zostavy a tréneri ich 
budú v jarných bojoch využívať. 
Ale nerobíme to len tak populis-
 cky, že aha, máme tu mladých 

hráčov, aký sme skvelý klub. Oča-
kávam od mladíkov, napríklad od 
Horváta, že sa o miesto medzi 
mužmi pobijú.  

Ale zhodneme sa na tom, že majú 
potenciál...

- Ešte stále sme nenašli úplne 
ideálny model fungovania. Po-
viem príklad. Mladí hráči trénujú 
v lete s áčkom a majú isté očaká-
vania. Potom sa vrá  a k dorastu 
alebo pendlujú medzi dorastom 
a mužmi. Ich hlava si to môže vy-
hodno  ť zle, preto aj výkony na-
šej devätnástky neboli také, ako sa 
očakávalo. To je ale všade. Neexis-
tuje ideálny návod, ako to zmeniť. 
Všetko je o mentalite a psychike. 
Som však presvedčený, že poten-
ciál, ktorý majú, naplnia. 

Poďme už k téme, ktorá fanúši-
kov asi najviac zaujíma. Pohyb v 
kádri. Aké zmeny nastanú počas 
zimy? 

- Zmeny určite budú. Myslím 
si, že práve skončenou jesennou 
časťou sa uzavrel príbeh mužstva 
v takom zložení, aké bolo pri po-
stupe. V zime skončia jeden ale-

bo dvaja starší hráči. Za  aľ ale 
konkrétny nebudem, verejnosť sa 
všetko včas dozvie. Takisto už ne-
bude pokračovať dvojica, možno 
trojica, ktorá sa nepresadila. Nie-
koho pošleme zrejme aj na hosťo-
vanie. Čiže zmeny smerom von z 
kádra určite nastanú. 

A čo príchody?
- Ak sa dostaneme do prvej šes-

tky, aj v nej budeme mať určité 
ambície. Preto musíme byť ešte 
silnejší. Do kádra istotne pribudnú 
noví hráči. Môžem prezradiť, že 
s jedným sme už dohodnu  . Ide 
o zaujímavého slovenského fut-
balistu, ktorý je na naše pomery 
nadštandardný a je aj v dobrom 
veku. Ide o typologicky rýchle-
ho a dynamického hráča. Týmto 
krokom sme potrebovali mužstvo 
oživiť, respek  ve doplniť. Z toho 

sa teším. 

Je na prestupovom trhu o našich 
hráčov veľký záujem? 

- Máme za sebou úspešný rok, 
preto nikoho neprekvapím, ak po-
viem, že záujem o našich hráčov 
je. Spomeniem Ludhu, Bakaľu, 
Ďatka a najmä Mosesa Cobnana. 
Ten gólovo explodoval. 

Spomínate Mosesa Cobnana, 
ktorý sa naplno etabloval v kádri 
železiarov. Patrí k ťahúňom  mu 
a k najlepším strelcom súťaže. 
Môžete bližšie prezradiť, kto sa o 
legionára z Nigérie zaujíma? 

- Ide o kluby, ktoré majú v Eu-
rópe cveng a dokonca sú to  my 
z popredných líg. To je skutočne 
fantas  cké! S Mosesom sme sa už 
rozprávali. Do leta by sme ho radi 
udržali, ale človek nikdy nevie. 
Vo futbale sa veci rýchlo menia. 
Pokiaľ príde výhodná ponuka pre 
klub i hráča, v odchode mu brániť 
nebudeme. A to pla   aj pre ďal-
ších futbalistov. Fanúšikov ale mô-
žem ubezpečiť, že žiadny masový 
výpredaj nebude. 

Ako sú na tom zranení hráči Špyr-
ka, Oravec a Kováčik? Čo bude na 
jar s nimi? 

- Špyrka bol dlhodobo mimo, 
zvyšní dvaja sú už v zápasovom 
dianí. Na jar so všetkými tromi po-
čítame. Sme radi, že sa vracajú po 
dlhej pauze. 

Historickým maximom FK Že-
leziarne Podbrezová bolo piate 
miesto vo Fortuna lige v sezóne 

2016/2017. Je čas prekonať tento 
rekord?

- Určite áno. Po prvej šestke je 
to ďalší sen, ktorý sa pokúsime 
splniť. 

Keď už hovoríme o snoch, čo tak 
predkolá európskych súťaží? Ak 
by Podbrezová skončila v prvej 
šestke, reálne môže o túto métu 
bojovať. Pozeráte sa aj týmto 
smerom? 

- Boli by sme zlí športovci, keby 
sme sa o pohárovú Európu vôbec 
nepobili. Ak príde šanca, nebude-
me sa brániť. Urobíme maximum, 
čo bude v našich silách, veď do 
predkôl sa môže dostať prak  cky 
ktorýkoľvek  m z „majstrovskej“ 
skupiny. Na druhej strane, nech-
ceme mať zbytočne veľkohubé 
vyhlásenia. 

Poďme k fanúšikom. Najmä v 
úvode sezóny bola Zelpo aréna 
pomerne slušne zaplnená. Ako 
ste to vnímali? 

- Boli sme šťastní. Či už na Slo-
van, Dunajskú Stredu alebo Ban-
skú Bystricu boli tribúny utešene 
zaplnené. Potom išla krivka dole, 
čo nás veľmi trápi. Všetci v klube si 
myslíme, že hráči si zaslúžia oveľa 
väčšiu podporu. Sme si vedomí, 
že fanúšikovia prišli v prvom rade 
na súperov. Dlho tu nebola naj-
vyššia súťaž, a tak boli zvedaví na 
Slovan či Dunajskú Stredu. Ale vo 
všetkých dueloch sme podali taký 
výkon, že sme ľudí pozvali aj na 
ďalšie kolá. Bohužiaľ,   prišli v niž-
šom počte a neustále sa nad tým 
zamýšľame. Jediné, čo môžeme 

dokončenie zo strany 1

Podbrezovskí kolkári odohrali 
prvé kolo Ligy majstrov. Posled-
nú novembrovú sobotu privítali 
na domácich dráhach družstvo z 
Trstenej. 

V prvej runde za nás nastúpili 
Nemček, Bína a Veselý. Hra bola 
od začiatku vyrovnaná. Nemček sa 
výbornou hrou na druhej a tretej 
dráhe výrazne posunul k víťazstvu. 
Bína vybojoval zisk bodu už na 
prvých dvoch dráhach, keď hráča 
Trstenej po polovici vystriedali. 
Veselý mal najťažšieho súpera, 
Poliaka Konopku a chýbalo len kus 
šťas  a k zisku bodu. Po polčase 
sme viedli 2:1 a o 18 kolkov.

V druhej runde Vadovič výbor-

nou treťou a poslednou dráhou 
zlomil Šibala a získal tre   bod. 
Balco, žiaľ, nestačil na ďalšieho 
legionára Szulca a Pašiakovi  ež 
vystúpenie nevyšlo. Obaja boli 
vystriedaní v závere Gallom a So-
jákom. Hoci na body to bolo 3:3, 
slabší výkon Podbrezovej zname-
nal zisk bodov za kolky pre Trste-
nú.

Odvetu odohráme na Orave 
10. decembra, kde sa pokúsime o 
malý zázrak.

ŠK Železiarne Podbrezová: Ne-
mček 642,  Bína 615, Veselý 613, 
Vadovič 644, Balco/Soják 550, 
Pašiak/Gallo 565, Celkovo 5:3, 
3629:3723.

Za Trstenú nastúpili až štyria bý-
valí hráči nášho klubu – Čech, Ši-
bal, Štefančík a Kozák. V prvom kole Ligy majstrov sme prehrali s Trstenou na domácich dráhach.                Foto: Ivan Mihaliska

Prvý zápas nám nevyšiel

1 SK Slovan Bra  slava 18 13 2 3 39:18 41

2 FK DAC 1904 Dunajská Streda 18 11 5 2 33:15 38

3 FC Spartak Trnava 18 10 4 4 33:17 34

4 FK Železiarne Podbrezová 18 8 5 5 25:19 29

5 MFK Ružomberok 18 5 9 4 21:19 24

6 MŠK Žilina 18 6 4 8 28:29 22

7 MFK Dukla Banská Bystrica 18 6 3 9 25:34 21

8 MFK Zemplín Michalovce 18 6 3 9 20:29 21

9 AS Trenčín 18 5 5 8 16:25 20

10 FC ViOn Zlaté Moravce 18 4 7 7 25:32 19

11 MFK Skalica 18 3 7 8 14:26 16

12 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 18 1 6 11 15:31 9

Tabuľka po jesennej časti futbalovej Fortuna ligy

urobiť je, že budeme ďalej tvrdo 
pracovať. Úprimne ale poviem, že 
z posledných domácich návštev 
sme sklamaní. 

Aké je riešenie tejto situácie? Ne-
uvažujete, napríklad, o rodinnom 
sektore alebo pripojení chlapcov 
z mládeže k fanklubu? Tým by si 
budovali vzťah ku klubu a vieme, 
že niekde to už funguje...

- V minulos   sme skúšali podob-
né kroky a určite aj do budúcnos-
  plánujeme. Ale túto otázku by 

som skôr adresoval ľuďom z mar-
ke  ngu. Priznávam, že momentál-
ne nemáme také vyvinuté marke-
 ngové  my a ani počet ich členov 

nie je dostatočný. Zaoberáme sa 
rôznymi myšlienkami. Budeme 
musieť v tomto smere zapracovať. 

Pochvalu si ale určite zaslúži fank-
lub, ktorý vás neúnavne hnal do-
predu a dokonca vycestoval na 
viacero zápasov vonku...

- Sme im veľmi vďační za podpo-
ru. Všade, kde boli, ich bolo počuť, 
čo si nesmierne vážime. Verím, že 
im budeme dlhodobo robiť radosť 
a aj ostatným, ktorí nám fandia. 
Futbal hráme pre ľudí a teší nás, 
keď nás podporujú. Ešte raz im 
ďakujem.

Je tu záver roka, čo prajete hrá-
čom, kolegom a fanúšikom?

- Všetkým želám pokojné sviat-
ky, aby sme sa na malú chvíľu za-
stavili a užili si chvíle s najbližšími. 
A nech v novom roku nastúpime 
do práce plní elánu a s túžbou ísť 
za vytýčenými cieľmi.


