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Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. a Juraj Schmidt, pred-
seda ZO OZ KOVO ŽP a.s. pri podpise Kolektívnej zmluvy na rok 2023.             Foto: M. Gončár

Editoriál
V úvode nového roka si zvykne-
me dávať predsavzatia, ktoré 
majú napraviť naše prehreš-
ky, povzniesť ducha alebo ur-
čiť novú dráhu nášmu životu. 
Každý z nás už zažil malé skla-
manie, ak sa mu predsavzatie 
nepodarilo naplniť, no už len 
uvedomenie si vlastného ne-
dostatku a vôľa ho napraviť nás 
posúva vpred. 

Aj v redakcii firemných no-
vín sme si dali niekoľko výziev, 
ktoré majú priniesť čitateľom 
pútavejšie príspevky, kvalitnej-
šiu informovanosť, ale aj „nie-
čo nové“, čím by sme si získali 
väčšie množstvo pravidelných 
čitateľov. Človek mieni, Pán 
Boh mení, hovorí sa v jednom 
slovenskom prísloví. A veru, 
život často prináša nepredví-
dateľné okolnosti a mení nám 
plány zo dňa na deň. Stačí sa 
vrátiť do nedávnej minulosti 
a nájdeme niekoľko udalostí, 
ktoré bezprecedentne zasiah-
li do našich plánov a životov. 
Pandémia, mocenské konflikty, 
inflácia... S nimi si veľmi ťažko 
poradíme a ich vývoj môžeme 
len sledovať. Svoju energiu si 
radšej šetrime pre úlohy, kto-
ré ovplyvniť vieme a ktoré sa 
nás bytostne dotýkajú. Každý 
z nás v súkromí žije v rodine, 
má priateľov, venuje sa záľu-
bám. V práci máme kolegov, s 
ktorými sa denne stretávame a 
trávime s nimi podstatnú časť 
dňa. Máme svoj mikrosvet a 
ten by mal byť pre nás dôleži-
tý, jemu by sme mali venovať 
našu energiu. Každý tak, ako 
môže. Niekto vľúdnejším slo-
vom, hlbším porozumením a 
iný zas písmom či obrázkom. 
Práve prostredníctvom písa-
ného slova a fotografických 
snímok sa v redakcii Podbrezo-
vanu budeme snažiť vstúpiť do 
vášho mikrosveta a urobiť ho 
krajším. K tomu nám môžete 
dopomôcť i vy, prostredníc-
tvom dobrých tipov na repor-
táž. Veď okolo nás je množ-
stvo podnetov, o ktorých je 
potrebné hovoriť. Poznáte veľa 
dobrých ľudí, ktorí by mali byť 
vzorom pre ostatných a viete 
aj o záľubách vašich kolegov, 
ktoré patria na stránky novín, 
aby ich snaha bola príkladom 
aj pre ostatných. Radi uverejní-
me aj vaše prvotiny z prózy či 
poézie. Vytvorme si spolu svoj 
podbrezovský mikrosvet, v kto-
rom bude budúcnosť krajšia, 
než ten, ktorý nám dennoden-
ne líčia ostatné médiá. 

V závere ďakujem redak-
torom za ich obetavú prácu v 
minulom roku, dopisovateľom 
za dochvíľnosť, respondentom 
za ústretovosť. Tým z vás, ktorí 
sa zapájajú do súťaží prajem 
vytrvalosť, za ktorú raz príde 
odmena. Našim pravidelným 
čitateľom ďakujem za lojálnosť 
a sľubujem, že v novom roku 
vynaložíme v redakcii maxi-
málne úsilie, aby ste vo firem-
nom plátku našli všetko, čo po-
trebujete vedieť.

Marian Jančovič

V porovnaní s konkurenciou sme 
najlepšie pripravení na krízové situácie

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

pokračovanie na strane 2

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Vážení spolupracovníci, 
dovoľte, aby som vám, vašim ro-

dinám a pracovným kolektívom za-
želal na začiatku nového roka veľa 
zdravia, šťastia a nech sa nám všet-
kým darí. Prajme si, aby naša spo-
ločnosť v tomto roku hospodárila 
aspoň čiastočne tak úspešne, ako 
tomu bolo v minulom. Čiastočne 
preto, lebo pred nami stojí jedna 
veľká neznáma, a tou sú ceny elek-
trickej energie a plynu. Je nutné 
pripomenúť, že väčšiu časť objemu 
energie a plynu máme zazmluv-
nenú. Napriek tomu dopady cien, 
ktoré budú reálne na dennej a ko-
merčnej báze, v porovnaní s našimi 
zazmluvnenými, budú mať vplyv na 
to, či niečo zarobíme alebo budeme 
strácať. Otázkou je aj skutočnosť, 
ako sa nám podarí zabezpečiť pre-
daj. Aj v tomto smere nás čaká nie-
koľko neznámych, najmä vplyv Číny 
v druhom polroku, keď sa skončia 
sankcie voči tejto krajine. Avšak, zá-
sadnou vecou je, s ohľadom na ceny 
elektrickej energie a konečných vý-
robkov, či naši odberatelia dokážu 
akceptovať stanovené ceny za naše 
výrobky. V Európskej únii nie sme 
jediný výrobca bezšvíkových oce-
ľových rúr valcovaných za tepla a 

ťahaných za studena. Musím však 
povedať, že zo všetkých konkuren-
čných firiem sme najlepšie pripra-
vení na riešenie krízových situácií.

Vážení spolupracovníci, 
v roku 2023 nebudeme naše 

investičné akcie obmedzovať. Ko-
lektívnu zmluvu sme podpísali so 
zmluvným nárastom päť percent. 
Predpokladám, že nikto v spoloč-
nosti nie je momentálne v stave, 
aby požadoval od nás väčší záväzok 
na zvýšenie miezd, pokiaľ nemáme 
zabezpečené všetky veci, ktoré do 
obchodného finančného plánu po-
trebujeme. Berieme do úvahy, že 
v roku 2022 sme mzdy zvýšili o se-
demnásť percent a, navyše, v tom-
to mesiaci dostanete vyplatených 
1 000 eur ako kompenzáciu problé-
mov okolo nárastu cien elektriny a 
plynu. A to napriek tomu, že nejde 
o našu zodpovednosť, ale zodpo-
vednosť štátu. Avšak, vzhľadom na 
dobré výsledky v minulom roku sme 
sa rozhodli, že tieto finančné pros-
triedky dostane každý zamestnanec 
akciovej spoločnosti. Prispeli sme 
aj dcérskym spoločnostiam a ich 
zamestnanci dostanú kompenzáciu 
vo výške 500 eur. Osobne mám ra-

dosť aj z toho, že sme v závere roka 
odovzdali mäsové balíčky nielen 
zamestnancom Železiarní Podbre-
zová, ale i pracovníkom v dcérskych 
spoločnostiach a aj viac ako 1 700 
dôchodcom. Pretože, keď máme za 
sebou úspešný rok, je dobré myslieť 
aj na nich. 

Vážení spolupracovníci,
som presvedčený, že všetky ob-

lasti, ktoré zabezpečujeme a ktoré 

aj okrajovo súvisia s výrobným pro-
cesom a obchodom, budú v roku 
2023 realizované. Rovnako som 
presvedčený, že Železiarne Pod-
brezová budú naďalej úspešnou 
spoločnosťou v rámci trhu Európ-
skej únie a budú mať svoje stabilné 
miesto, svoju pomyselnú hviezdičku 
aj na mape sveta. 

Do nového roku vám ešte raz pra-
jem veľa zdravia, šťastia a nech sa 
nám všetkým spoločne darí.

Zamestnanci boli za vernosť odmenení hodinkami

Už tradične boli v závere uplynu-
lého roka odmenení zamestnanci 
Železiarní Podbrezová a.s. (ŽP a.s.) 
a jej dcérskych spoločností, ktorí v 
podniku odpracovali tridsať rokov. 
Tento rok si hodinky a pamätné lis-
ty prevzalo celkovo 74 zamestnan-
cov. Za dlhoročné pôsobenie im 
poďakovali zástupcovia vedenia 
spoločnosti a členovia Predstaven-
stva ŽP a.s. Miloš Dekrét a Ján Vil-
lim, ku ktorým sa pridal ocenený 
jubilant Ján Banas, predseda Do-
zornej rady ŽP a.s.

Slávnostné odovzdávanie, ktoré 

sa po dvoch pandemických rokoch 
opäť uskutočnilo v Dome kultúry ŽP, 
spestrila Dychová hudba Železiarne 
Podbrezová. Po odovzdaní hodiniek 
a pamätných listov sa prítomným 
prihovoril Miloš Dekrét, člen Pred-
stavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. 
„Tridsať rokov je kus života. Všetci 
ste za ten čas verní podbrezovským 
železiarňam, za čo vám patrí veľká 
vďaka. Každá fabrika je úspešná 
vtedy, keď má šikovných a verných 
zamestnancov. A vy medzi nich pa-
tríte. Ďakujem vám za dobre od-
vedenú prácu počas týchto rokov. 
Prajem vám všetkým veľa zdravia a 
šťastia, aby sme sa aj naďalej stre-
távali. Taktiež vám želám mnoho 

Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. odmeňuje jednu z jubilantiek.  Foto: M. Gončár

osobných úspechov a nech sa vám 
splnia všetky plány a predsavzatia.“

Následne Ján Banas odovzdal po-
zdrav a poďakovanie od Vladimíra 
Sotáka, predsedu Predstavenstva a 
generálneho riaditeľa ŽP a.s. Dopl-
nil ho Ján Villim, personálny riaditeľ 
ŽP a.s.: „Pripájam sa ku kolegom a 
ďakujem vám za roky v našej spo-
ločnosti. Veľmi si vážime, že ste pre 
celý podnik oporou taký dlhý čas.“ 

Po slávnostnom odovzdaní po-
kračovalo príjemné pracovné pred-
poludnie priateľským posedením. 
Mnohí spomínali a bilancovali roky 
života v hutníckom závode. Zhod-
li sa, že prežili príjemné i ťažšie 
chvíle, ale vždy dokázali prekážky 

prekonať. S úsmevom na tvári a v 
duchu prichádzajúcich Vianoc si za-
želali všetko dobré a ďalšie úspešné 
roky v pracovnom procese i osob-
nom živote. 

Krátko po ocenení sme niektorých 
zamestnancov oslovili, aby sa s 
nami podelili o svoje dojmy a za-
spomínali si na tri dekády v našej 
spoločnosti. 

● Ján Banas, predseda Dozornej 
rady ŽP a.s.: Za tridsať rokov som 
zažil veľmi veľa udalostí. Všetko sa 
zmenilo. V máji roku 1992 sa Žele-
ziarne Podbrezová transformovali 
na akciovú spoločnosť. Stratili vzťah 
k svojmu generálnemu riaditeľstvu 
v Prahe, ktoré sa nazývalo Hutnict-
ví železa. Hlavná zmena spočívala v 
tom, že od mája do konca roka bežal 
v podniku medzi odbornými útvar-
mi transformačný proces, aby sme 
sa naučili robiť veci, ktoré sa dovte-
dy len pripravovali, prípadne sa ro-
bili v Prahe. Nastúpil som v závere 
roka s cieľom časť týchto povinností 
pokryť a robím to dodnes. Celý čas 
som bol na oddelení správy kapitá-
lu, čo bolo nové oddelenie. Súvise-
lo s tým, že ako akciovej spoločnosti 
nám vznikali nové povinnosti podľa 
súčasného obchodného zákonníka. 
Zobral som si za svoje, že prijmem 
zodpovednosť za to, aby sme tieto 
povinnosti splnili. Som spokojný, že 
sme to zvládli, i keď sa mohlo urobiť 
aj viac. Dnes sme skutočná akciová 
spoločnosť. Taká, ako sa pôvodne v 
transformácii predpokladalo. Je fi-
nančne stabilná, má slovenský ma-
nažment, perspektívu a veľmi rých-
lo sa umiestnila na svetové trhy.

● Miroslav Majer, ŽP EKO QELET 
a.s.: Myslím si, že tridsať rokov 
ubehlo veľmi, veľmi rýchlo. Z môj-
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Dychová hudba Železiarne Podbrezová počas koledovania pred Hutníckym múzeom ŽP v starom závode. Foto: T. Kubej

dokončenie zo strany 1

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

       Hrali sme na 
Šupkovej ulici v 

Podbrezovej, potom 
pred starým závodom, 
na sídlisku Štiavnička, 
v Hronci a nakoniec aj 
na námestí vo Valaskej 

pri živom Betleheme

Dychovka potešila zamestnancov 
aj obyvateľov okolitých obcí

ho pohľadu boli časy, ktoré boli 
pekné, ale i náročnejšie, ktoré sa 
museli zvládať najmä na mana-
žérskych funkciách. Avšak, tridsať 
rokov bolo krásnych. Odvtedy sa 
ale veľa zmenilo. V Železiarňach 
Podbrezová som pracoval dvadsať 
rokov, desiaty rok pôsobím v dcér-
skej spoločnosti. Preto dokážem 
porovnať a viem, ako sa jednotlivé 
manažérske stratégie prenášali do 
ŽP EKO QELET. Rovnako viem, ako 
od začiatku mojej práce fabrika 
fungovala a aj celý systém ekono-
miky. Osobne som prešiel viacerý-
mi útvarmi. Začínal som ako zvára-
cí technológ v bývalej zvarovni rúr 
veľkých priemerov. Po siedmich ro-
koch som sa presunul na obchodné 
oddelenie a istý čas som pracoval v 
ŽĎAS-e. Nakoniec som pracoval i v 
zásobovaní. Odtiaľ som nastúpil do 

dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET.

● Tatiana Ištvánová, ŽP Informa-
tika s.r.o.: Tridsať rokov ubehlo 
veľmi rýchlo a takáto milá pozor-
nosť určite každého poteší. Mám 
radosť, že podbrezovské železiarne 
takto fungujú aj v dnešnej zložitej 
dobe. My zamestnanci, ktorí pra-
cujeme v ŽP Informatika sme radi, 
že máme také vedenie, ktoré nám 
roky vychádza v ústrety a naša 
spolupráca je vynikajúca. Predpo-
kladám a verím, že takto to bude 
pokračovať aj naďalej. 

● Karol Rybár, valcovňa bezšvíko-
vých rúr: Tridsať rokov ubehlo veľ-
mi rýchlo, ani som si to nevšimol. 
Išlo to všetko postupne, rok po 
roku. Určite je veľmi príjemné, keď 
si zamestnávateľ na nás takto spo-
menul a ocenil nás peknými hodin-
kami, za čo mu ďakujem.

Zamestnanci boli za vernosť odmenení hodinkami

J. BANAS M. MAJER T. IŠTVÁNOVÁ K. RYBÁR Z. LEITNEROVÁ

Desaťpercentná DPH
zníži cenu jedla

Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o., zabezpečujúca stravovanie v Žele-
ziarňach Podbrezová a.s., fakturuje od 1. januára 2023 stravovanie pre 
zamestnancov ŽP a.s. s desiatimi percentami DPH. Dôvodom je novela 
zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou došlo k zníženiu DPH v gastro 
sektore z dvadsať na desať percent.

Cena jedla sa z tohto dôvodu, s platnosťou od 1. januára, znižuje z 
pôvodných 7,50 eura na sumu 6,88 eura. Cena jedla pre zamestnanca sa 
zníži za každú odpracovanú zmenu z pôvodnej sumy 1,10 eura na sumu 
1,01 eura. Za odpracovanú zmenu sa pritom považuje zmena, v ktorej 
zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny (t.j. minimálne 4,5 hodi-
ny). Pri pracovných zmenách dlhších ako 11 hodín (v našich podmien-
kach zamestnanci pracujúci v režime 11,5 hodiny) poskytne zamestná-
vateľ dve jedlá.

V prípade, ak si zamestnanec preberie stravu nad limit, teda stravu 
vydanú nad počet odpracovaných zmien v danom mesiaci, zaplatí za 
každé takéto jedlo sumu 6,88 eura.

Koledovanie Dychovej hudby Že-
leziarne Podbrezová v predvia-
nočnom čase je už peknou tradí-
ciou. Výnimkou nebol ani záver 
minulého roka, kedy hral náš 
orchester na rôznych miestach, 
vrátane fabriky. Koledovania sa 
zúčastnilo, spolu s dirigentom Ja-
kubom Lacom, osemnásť členov 
podbrezovskej dychovky. 

„Hrali sme na Šupkovej ulici v 
Podbrezovej, potom pred starým 
závodom, na sídlisku Štiavnička, v 
Hronci a nakoniec aj na námestí vo 
Valaskej pri živom Betleheme,“ po-
vedal Jakub Laco. 

Počasie dychovým nástrojom 

prialo a skôr to vyzeralo na jeseň 
alebo jar. Na rozdiel od predchá-
dzajúcich rokov, kedy prevládali 
mínusové tep-
loty, to členovia 
orchestra priví-
tali. Mrazy totiž 
nie sú komfortné 
nielen pre hu-
dobníkov, ale ani 
pre ich nástroje, 
ktoré im v mi-
nulosti neraz za-
mŕzali.

Repertoár Dy-
chovej hudby 
Železiarne Pod-
brezová tvorili klasické vianočné 
koledy v úprave Mikuláša Schnei-
dera Trnavského, ktoré ľudia poz-

najú i z Jednotného katolíckeho 
spevníka. Zazneli piesne Búvaj 
dieťa krásne, Tichá noc, Narodil 

sa Kristus Pán 
či Aký je to svit. 
„K tradičným 
koledám sme 
pripojili i známu 
vianočnú pieseň 
Roľničky (Jingle 
Bells) v mojej 
úprave. Tak, ako 
vediem dycho-
vú hudbu už od 
začiatku, nieslo 
sa i koledovanie. 
Vždy sa snažím 

starý a tradičný repertoár ozvlášt-
niť niečím novým,“ uzavrel Jakub 
Laco.

Pre jubilantov bolo pripravené aj občerstvenie. Pri spoločnom stretnutí spomínali a bilancovali roky vo fabrike.                Foto: M. Gončár

● Zuzana Leitnerová, ťaháreň 
rúr: S prácou v železiarňach som 
spokojná a aj celkovo s podmien-
kami. Roky veľmi rýchlo ubehli, 
a toto obdobie bolo zaujímavé 
v osobnom i pracovnom živote. 
Veľa ľudí odišlo, ale prišli aj noví, 
no vždy sme sa vedeli dohodnúť. 
Aj v súčasnosti sme dobrá partia. 
Vyučila som sa ako sústružníčka a 
dnes pracujem v ťahárni rúr. Mám 
super kolegyne, na ktoré sa dá 
spoľahnúť. Ide o šikovné žienky a 
rovnako šikovní sú aj kolegovia, a 

to isté platí aj o šéfoch. Za tie roky 
som mala viacero majstrov, ale 
vždy sme boli zohratí a spoluprá-
ca bola na dobrej úrovni. Ďakujem 
za ocenenie našej práce. Využijem 
túto príležitosť a poďakujem pá-
novi Sotákovi, generálnemu ria-
diteľovi za pomoc, keď som mala 
chorú mamu. Veľmi si to vážim. 
Pozornosť v podobe hodiniek ma 
taktiež potešila. Nášmu podniku 
želám, aby ešte dlhé roky fungo-
val. Nám všetkým prajem veľa 
zdravia do ďalších rokov.

Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s. blahoželá jubilantke. Foto: MG
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Návšteva z podbrezovských železiarní bývalých zamestnancov prekvapila, ale potešila. Foto: R. Rybovič

Voňavá „vianočná pošta” dojala a prebudila spomienky 
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Železiarne Podbrezová, to nie sú 
len súčasní zamestnanci hutnícke-
ho závodu, ale aj stovky dôchod-
cov, ktorí vo fabrike v minulosti 
pracovali. Kým niektorí odrobili 
kratší čas, iní boli jej súčasťou celé 
desaťročia, až kým z podniku ne-
odišli na zaslúžený dôchodok. Ve-
denie spoločnosti myslí na všet-
kých aj v dnešných pohnutých 
časoch, poznačených krízami rôz-
neho druhu. Preto pred Vianoca-
mi pripravilo prekvapenie v podo-
be chutných mäsových balíčkov. 
Tie, zaiste, potešili nielen súčas-
ných, ale i bývalých pracovníkov, 
ktorí splnili príslušné podmienky.

Naším dôchodcom ich rozvážali 
viaceré dvojčlenné skupiny zložené 
zo zamestnancov ŽP Bezpečnostné 
služby a odboru personalistiky a 
miezd. Distribúcia nebola jednodu-
chá, veď bývalí pracovníci sú rozt-
rúsení nielen po celom Horehroní, 
ale i za hranicami okresu.

Kolegov, ktorí mäsové dobroty 
rozvážali, čakala náročná niekoľko-
dňová úloha. Ráno dostali zoznam 
a autom sa vybrali do konkrétne-
ho mesta či obce. Adresátov hľa-
dali podľa mena a adresy až do 
neskorého popoludnia. Niekedy 
aj poblúdili, inokedy chýbalo číslo 
domu, ale vždy sa dokázali vynájsť. 
Z času na čas sa opýtali susedov a tí 
ochotne ukázali na konkrétny dom. 
Popasovať sa museli s nástrahami 
počasia, veď okrem mrazu ich za 
pár dní zastihol dážď či „čvachtani-
ca,“ z roztopeného snehu.

Zažili aj aktivitu štvornohých 
strážcov dvorov, ktorí boli príkla-
dom, ako si plniť svoje povinnosti 
a za plot nepustiť ani nohu. Ak ne-
boli dôchodcovia zastihnutí doma, 
našli si v schránke oznam o tom, že 
si môžu prísť darček prebrať pria-
mo pred budovu personálneho 
úseku v stanovených termínoch. 
Dnes môžeme konštatovať, že ná-
ročná „logistická operácia“ dobre 
dopadla. 

Len pre zaujímavosť, celkovo 
bolo pre dôchodcov pripravených 
viac ako 1 700 balíčkov. Odmena v 
podobe vďačnosti našich starkých 
bola na nezaplatenie.

Rôzne príhody
S návštevami boli spojené rôz-

ne príhody, veľa raz úsmevné, ale 

i vážnejšie. Dojatie v podobe sĺz 
bolo spoločným menovateľom pri 
mnohých stretnutiach. Doručova-
telia sa stretli s dobrosrdečnosťou, 
pohostinnosťou a vďakou. Keď 
starkí lovili v spomienkach, pre-
niesli sa niekoľko rokov späť. Pri 
rozprávaní si uvedomovali, aké to 
je dnes jednoduché, keď ráno sad-
neme do auta a dovezieme sa až 
pred svoje pra-
covisko. Ľudia v 
minulosti vstá-
vali skoro ráno, 
aby stihli auto-
bus, ktorý ich 
dopravil až do 
železiarní. Často 
kráčali na zastáv-
ku aj niekoľko 
kilometrov v sil-
ných mrazoch a 
za bohatej sne-
hovej pokrývky. 
Pri spomienkach 
sa zhodli, že na 
chlebík sa v mi-
nulosti ťažko robilo a práca nebola 
jednoduchá.

Pútavé rozprávanie
Prichádzame do neveľkej obce 

na Horehroní. Zvoníme pri bránke. 
Nikto nevychádza. Až po chvíľke 
starší pán nedôverčivo pozerá z 
verandy smerom k hlavnej ceste. 
Chvíľku trvá, kým si získame jeho 

dôveru, a po predstavení, že sme 
„návšteva zo železiarní,“ prichádza 
k bráničke. Po počiatočnom „oťu-
kaní“ sa na jeho zvráskavenej tvári 
objaví široký úsmev. „Hana, hybaj 
sem,“ zakričí hrubým hlasom na 
svoju polovičku, ktorá práve kŕmi 
hydinu. Prichádza žena v zástere, 
sprevádzaná menším psíkom, aby 
zistila, čo sa deje. Medzitým na 

svojho Dunča 
prísne zvýši hlas, 
keďže ten ne-
prestajne šteká 
na nečakaných 
hostí. Po otvore-
ní bránky využije 
príležitosť a vy-
bieha na ulicu. 
Cudzia návšteva 
ho zrazu vôbec 
nezaujíma. 

Po odovzdaní 
balíčka sú man-
želia dojatí. Ih-
neď sa rozhovo-
ria a spomínajú 

na minulosť. Na časy, keď otec ro-
diny mozoľmi zarábal na živobytie. 
Zalovia v pamäti a rozprávajú. Je 
toho veľa, počúvať by sa dali hodi-
ny... Lenže nás čakajú ďalší a v kuf-
ri auta máme ešte dosť balíčkov. 
Ktovie, keby sme sa nepohli, či by 
sme neprilákali ďalších psíkov z 
celej ulice. Okrem slov vďaky ne-
sieme aj pozdravy pre generálne-

ho riaditeľa, vedenie spoločnosti a 
aj pre všetkých súčasných zamest-
nancov. Počúvame slová chvály a 
komplimentov na fungovanie Že-
leziarní Podbrezová. Lúčime sa a 
ideme ďalej.

Pozvánka na kávu a koláč
Pri návštevách sa naši kolegovia 

stretávali s veľkou pohostinnos-
ťou. Domáci ich pozývali zohriať 
sa dnu, núkajúc vianočné koláči-
ky a iné dobroty. Hostia by radi 
navštívili a vypočuli každého, ale 
povinnosti nepustili. „Tak aspoň 
okoštujte tuto domácej,“ povie 
čiperný dedo vyťahujúc sklenenú 
fľašu s ostrou jablkovicou. Slušne 
odmietli a vysvetlili, že sú v práci. 
„Tak aspoň na kávu pojte,“ zavolá 
gazdiná. Aj keby ich teplý nápoj v 
chladnom počasí zohrial, na dlhšie 
posedenie nie je dostatok času a 
obsah kufra auta bol ešte bohatý.

Obdarovaní boli aj chorí, ne-
vládni pacienti. Návštevu zo že-
leziarní nečakali, o to srdečnejšie 
bolo prijatie. Pri viacerých boli 
opatrovateľky, ktoré tlmočili, ako 
často ich klienti, v mnohých prípa-
doch išlo o rodičov, spomínajú na 
podbrezovské železiarne. Nečudo, 
roky vo fabrike znamenajú kus ži-
vota, ťažké i príjemné chvíle. Našli 
sa i takí dedkovia a babky, ktorí by 
sa vrátili späť. Keby im sily zostali, 
zaradili by sa do pracovného ko-

lektívu hoc aj hneď. Mnohí prizna-
li, že dianie vo fabrike stále sledujú 
prostredníctvom novín Podbrezo-
van alebo z rozprávania druhých. 
„Veľa vecí sa zmenilo. Už je všetko 
modernejšie. Ale v železiarňach 
pracujú šikovní ľudia. Klobúk dole 
pred nimi a aj pred vedením,“ ho-
vorili. 

Susedia sprievodcovia
V nejednej dedine robil „poštá-

rom“ sprievodcu jeden z obdaro-
vaných dôchodcov ukazujúc, kde 
bývajú ďalší jeho bývalí kolegovia. 
Zakričal, zapískal a kamarát bol rá-
zom na dvore. Železný zvyk, rokmi 
naučený... Výrazná pomoc pri hľa-
daní a odovzdaní balíčka. 

Mnohí starkí už slabšie počujú. 
Preto si doručovatelia pomáha-
li piskotom, v krajnom prípade 
zatrúbili na aute, pričom „zver-
bovali“ pol dediny. Miestnych 
zaujímalo, čo sa deje, naťahovali 
krky ponad ploty. Istý pán, keď sa 
dozvedel, že je v jeho dedine náv-
števa zo železiarní, utekal opraviť 
zvonček, aby počul, keď k nemu 
hostia prídu. Nezabudli sme a o 
niekoľko minút si už preberá pa-
pierovú taštičku. 

Adrenalín so psíkmi
Naši kolegovia preukázali aj kus 

odvahy. Na prvý pohľad tichý dvor 
skrýval prekvapenie. Spoza domu 
vyletel veľký pes. Ledva sa stihli 
vrátiť späť za bránku. Zvedavému 
psíkovi klobásky zavoňali a tiež 
ich chcel ochutnať. V tomto prí-
pade ale nemal šancu, hoci mu 
plot siahal sotva do polovice tela. 
Keby sa posnažil, možno by aj čosi 
„uchmatol.“ 

Príhod z doručovania bolo veľa, 
spomienok ešte viac a najviac 
bolo vďaky a dojatia.  Napriek 
všetkým nástrahám boli balíčky 
doručené včas. Slová dojatia na-
šich dôchodcov nemali konca. 
Ďakovali doručovateľom, ale i ve-
deniu podbrezovských železiarní 
na čele s generálnym riaditeľom. 
Popriali všetkým veľa zdravia a 
úspešný nový rok. Ešte aj v týchto 
dňoch nám v redakcii zvonia tele-
fóny a prichádzajú poďakovania a 
pozdravy zo všetkých strán. Dô-
chodcovia si túto pozornosť veľmi 
vážia. Zároveň sa presvedčili, že 
na nich stále niekto myslí, aj keď 
sú už mnoho rokov na zaslúženom 
odpočinku.

          Ľudia v minulosti 
vstávali skoro ráno, 
aby stihli autobus, 
ktorý ich dopravil 
až do železiarní. 
Často kráčali na 

zastávku aj niekoľko 
kilometrov v silných 
mrazoch a za bohatej 
snehovej pokrývky. 

Poďakovania a pozdravy od bývalých zamestnancov 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Mäsové balíčky potešili nielen súčasných, ale aj bývalých zamestnancov 
našej spoločnosti. Dôkazom je množstvo telefonátov, pozdravov a mai-
lov, ktoré sme do redakcie dostali. Naši dôchodcovia ďakujú vedeniu 
akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, že na nich nezabúda ani po 
rokoch. Nakoľko poďakovaní bolo veľa, nedajú sa uverejniť všetky. Pre-
to sme sa rozhodli vybrať aspoň niektoré, ktoré nám prišli do redakčnej 
pošty. 

Viac ako dvadsať rokov bývam v 
Liptovskom Mikuláši. Ako bývalý 
zamestnanec som hrdý na to, že 
doteraz som nepočul o inej firme 
porovnateľnej so Železiarňami 
Podbrezová. Keď známym hovo-
rím, že som 24 rokov na dôchodku 
a pravidelne dostávam závodný 
časopis, nechcú mi veriť. No to-
horočná zásielka prekvapila už aj 
mňa. Cením si, že v dnešnej dobe, 
keď vašu prevádzku komplikujú 
problémy s elektrinou a plynom 
a napriek ťažkej situácii posielate 
drahé balíky dôchodcom, ktorí u 
vás už dávno nepracujú. Samoz-
rejme, balíček ma veľmi potešil 
a ďakujem nielen zaň, ale aj za 
časopis a kalendáre, ktoré mi pra-

videlne posielate. Osud železiarní 
ma stále zaujíma. Prajem vám, 
aby ste aj v budúcnosti zvládali 
všetky problémy ako doteraz.  
Želám vám úspechy v ďalších ro-
koch a ešte raz ďakujem.

Peter Piar

***
Po návrate z predvianočného 

nákupu sme boli zaskočení návšte-
vou zamestnancov Železiarní Pod-
brezová, ktorí sa ohlásili bytovým 
telefónom.

„Asi nám chcú doniesť kalen-
dár,“ vravím manželke. „Veď na nás 
ešte nikdy nezabudli,“ dodal som. 
Vedel som od suseda, že pracov-
níci železiarní dostali pekné hod-
notné vianočné darčeky. No to, že 
si takýmto spôsobom uctia aj nás, 
ktorí sme už pár rokov na dôchod-

ku, mi ani vo sne nenapadlo. 
Preto chcem aj touto cestou po-

ďakovať za milú pozornosť tým, 
ktorí si na nás dôchodcov spo-
menuli a zaželať všetkým naďalej 
nemalé úspechy v ich podnikateľ-
skom snažení, veľa zdravia v po-
stcovidovom období a tiež, vzhľa-
dom na situáciu neďaleko našich 
hraníc, život v mieri, aby všetky 
tieto želania mohli byť uskutočni-
teľné. 

Ešte raz s úctou ďakujem.
Bývalý zamestnanec Jaroslav

***
Ďakujem vedeniu Železiar-

ní Podbrezová za milé vianočné 
prekvapenie pre dôchodcov. Pra-
jem vám všetkým z celého srdieč-
ka zdravie a do nového roku všet-
ko len to najlepšie. Ďakujem. 
Milada Mačkinová

***
Srdečne ďakujeme za vianočný 

balíček a prajeme vedeniu Žele-
ziarní Podbrezová veľa zdravia a 
úspechov v novom roku.  

Rodina Kránerová

***
Chcel by som sa poďakovať ve-

deniu Železiarní Podbrezová a.s. 
za mäsový balíček, ktorý som, 
hoci som už pár rokov na dôchod-
ku, od vás obdržal. Veľmi ma po-
tešilo, že na nás nezabúdate. Pra-
jem vám veľa úspechov a zdravia 
v práci i v osobnom živote. Nech 
sa vám darí. Ešte raz za všetko sr-
dečne ďakujem. 

Ladislav Borovič

***
Chcem sa úprimne poďakovať 

vedeniu Železiarní Podbrezová a.s, 
na čele s generálnym riaditeľom 
Ing. Vladimírom Sotákom za milé 
prekvapenie v podobe vianočného 
darčeka. Bolo to ozaj prekvapenie, 
že si niekto na vás spomenie po 
dvadsiatich rokov na dôchodku. 
Ešte raz veľká vďaka. 

Rudolf Saksa

***
Vážená redakcia Podbrezovanu,

chceme vám poďakovať za vydá-
vanie dobrých novín a súčasne 
aj vedeniu Železiarní Podbrezová 

za vianočné balíčky, ktoré nás, 
bývalých zamestnancov, veľmi 
potešili. Do roku 2023 prajeme 
podbrezovským železiarňam a ich 
zamestnancom veľa spokojnos-
ti, zdravia a dobré hospodárske 
výsledky. Šťastný nový rok 2023 
želá Miroslav Veselko s manžel-
kou Jarmilou

***
Ďakujeme vedeniu Železiarní 

Podbrezová a.s. za milé vianočné 
prekvapenie v podobe mäsových 
balíčkov. Taktiež ďakujeme tým, 
ktorí nám ich pred vianočnými 
sviatkami doručili. Pozornosť od 
nášho bývalého zamestnávateľa 
nás potešila. Želáme veľa pracov-
ných úspechov.
Jozef Bílik, Helena Dandulová, Ma-
rián Javorčík, Nadežda Ježeková, 
Milan Kobela, JUDr. Elena Kollá-
rová, Rudolf Kološta, Mária Ková-
čiková, Margita Majerová, Dušan 
Molčan, Marta a Ondrej Repkovci, 
Miroslav Tapajčík, Jozef Ťažký, Pa-
vel Vlček, Peter Zifčák - dôchodco-
via z bytového domu na Ulici Fraňa 
Kráľa 1222/2, Brezno.
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Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní a odborných útvarov

Čaká nás ťažké obdobie, ale do nového 
roka vstupujeme s optimizmom

Rok 2022 bol síce náročný, ale pre akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová úspešný. 
Pred nami je rok 2023, ktorý vyvoláva mnoho otáznikov. Energetická kríza, inflácia či 
vojna na Ukrajine sú témy, ktoré so sebou prinášajú nejasnosti. Dnes si nikto netrúfa 
odhadnúť, čo nás čaká v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Napriek tomu veríme, že 
sa situácia v spoločnosti ustáli a Železiarne Podbrezová budú aj naďalej pokračovať v 
stabilnom hospodárení. V našej každoročnej ankete sme opäť oslovili vedúcich prevádz-
karní a odborov. Opýtali sme sa ich, ako hodnotia uplynulých dvanásť mesiacov, s akými 
očakávaniami vstupujú do nového roka a čo prajú kolegom a čitateľom novín Podbrezo-
van v nasledujúcom období.

Ivan Liščinský, vedúci prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr 
- Rok 2022 môžeme vo valcovni bezšvíkových rúr hodnotiť, z 

dôvodu dostatočnému objemu zákaziek, ako rok výroby na plný 
výkon. Počas celého roka sme pracovali v štvorzmennom ne-
pretržitom pracovnom režime, čo nám vytvorilo podmienky pre 
výrobu 198 300 ton v distribučnej výrobe, čím sme operatívny 
plán prekročili o 2 000 ton. V roku 2022 sme dosiahli štvrtú naj-
vyššiu výrobu v histórii našej prevádzkarne, v realizácii sme vy-
robili 133 200 ton. Z pohľadu výroby môžeme rok 2022 hodnotiť 
ako úspešný. 

Za dosiahnuté výsledky sa chcem poďakovať všetkým zamest-
nancom a ich rodinným príslušníkom výrobného úseku valcovne 

rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr a ostatným prevádzkarňam, odborným útvarom a 
zvlášť obchodnému úseku za nábor zákaziek v dostatočnom objeme.

Na základe nábehu objemu objednávok a zákaziek na mesiac január 2023 veríme, že bu-
deme pokračovať v podobnom duchu ako sme skončili rok 2022, budeme pracovať v ne-
pretržitom štvorzmennom pracovnom režime a využijeme kapacitu valcovne. Do nového 
roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby, kvality 
a znižovania nákladov na výrobu, v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o., 
obslužnými prevádzkarňami a útvarmi.

K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2023 želám všetkým spolupracovníkom val-
covne rúr, ale aj zamestnancom celej skupiny ŽP Group a ich rodinám predovšetkým pevné 
zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.

Jozef Michálik, vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr
- Rok 2022 môžeme v našej prevádzkarni hodnotiť ako úspešný, 

ale zároveň aj ťažký. V prvom polroku bol zo strany zákazníkov 
veľmi veľký záujem o presné bezšvíkové rúry. V druhom bol ob-
jem zákaziek o niečo slabší, ale náročnejší na spracovanie. Čelili 
sme vysokému dopytu na rúry pre výrobu tepelných výmenníkov, 
ktorých sme v druhom polroku vyrobili 5 200 ton, z toho viac ako 
1 000 ton s dĺžkou od 16,5 do 20 metrov. Popri tom, ako sa nám 
darilo úspešne plniť požiadavky našich odberateľov, sme spolu 
s kolegami z technického úseku priebežne vykonávali plánované 
opravy strojných zariadení a zrealizovali a pripravili viacero inves-

tičných akcií. 
V nasledujúcom roku očakávame, že hroziaca recesia sa u nás neprejaví a záujem o výrob-

ky z ťahárne bude naďalej vysoký. Vzhľadom na nepriaznivú energetickú situáciu sa budeme 
musieť vo veľkej miere venovať úspore energií, a to najmä zemného plynu a elektrickej 
energie. Sme optimisti a veríme, že aj rok 2023 bude pre nás úspešný.

V novom roku prajem zamestnancom a ostatným čitateľom novín všetko najlepšie a veľa 
úspechov v pracovnom a osobnom živote. Zároveň chcem poďakovať pracovníkom ťahárne, 
ale aj kolegom z ostatných prevádzok a odborov, s ktorými riešime každodenné problémy, 
za ústretovosť a prácu vykonanú v predchádzajúcom roku.

Igor Kliment, vedúci prevádzkarne oceliareň
- Rok 2022 môžeme hodnotiť ako úspešný. Rok, v ktorom sme 

zaznamenali množstvo zmien nielen v cenách, ale aj dodacích ter-
mínoch vstupných surovín. Nárast cien a nedostatok vstupných 
materiálov nás donútil skúšať nové, u nás nepoužívané vstupné 
suroviny. V mesiaci marec sme nahrádzali nedostatkové antracito-
vé uhlie, používané do elektrickej oblúkovej pece (EOP), koksom. 
V máji sme zrealizovali veľkú skúšku s HBI ako náhradu za kovo-
nosnú vsádzku v EOP. Od júna sme zmenili režim tavenia vsádzky 
s cieľom dosiahnuť nižšiu spotrebu antracitového uhlia, napeňo-
vadla a zníženie obsahu FeO v troske, ako aj zníženie predváhy. 

Napriek uvedeným skutočnostiam sme vyrobili 365-tisíc ton ocele, z toho na predaj 100-tisíc 
ton. Najväčšiu produkciu sme dosiahli v mesiaci júl, v objeme 35-tisíc ton. 

V priebehu roka 2022 sme investovali do nového technologického zariadenia. Ide o podá-
vače profilov na LF peci, o váhadlo na prenos nísteje a mostový žeriav na homogenizačnom 
šrotovom poli. 

Do budúcnosti pozerám s optimizmom. Od nového roka očakávam pozitívny trend na trhu 
s oceľou, ako aj s hutníckymi výrobkami. Verím v schopnosti spolupracovníkov a spoľahlivosť 
zariadení tak, aby sme dokázali vyrábať v požadovanom množstve a kvalite.

Želám všetkým spolupracovníkom a zamestnancom spoločnosti veľa zdravia, šťastia a ús-
pechov počas celého roka 2023 v pracovnom aj osobnom živote.

Jaroslav Romančík, vedúci prevádzkarne centrálna údržba
- Rok 2022, z pohľadu našej prevádzkarne, hodnotím ako dob-

rý, a to aj napriek tomu, že sme mali a máme dosť veľké prob-
lémy s nedostatkom dobrých kvalifikovaných zamestnancov. V 
centrálnej údržbe nám, oproti norme obsadenia, chýbalo mnoho 
pracovníkov z dôvodu práceneschopnosti a podstavov. Ale tieto 
problémy mali aj ostatné prevádzky. Teší ma, že sa nám počas 
celého roka darilo realizovať plánované opravy technologických 
zariadení s vlastnými kapacitami. Tie sme doplnili kvalitnými ex-
ternými firmami, čo je v dnešných podmienkach na Slovensku 
problematické, nakoľko kvalitnej pracovnej sily je stále nedosta-

tok. Naším hlavným ukazovateľom je dodržiavanie stanoveného limitu prestojov v hlavných 
výrobných prevádzkarňach z dôvodu údržby a tieto sme v oceliarni, valcovní rúr a ťahárni 
podkročili.  

V novom roku 2023 si prajem, aby sme splnili všetky úlohy, ktoré budú na centrálnu údrž-
bu kladené. Dôležité je kvalitné prevedenie naplánovaných opráv na všetkých výrobných aj 
pomocných prevádzkarňach, veď kvalitu našich výrobkov dosiahneme len na spoľahlivých 
technologických zariadeniach.

K dosiahnutiu spokojnosti a cieľov v našej spoločnosti, ale aj v jednotlivých rodinách na-
šich zamestnancov, prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a pohodu v rodine, ale aj v práci 
v kruhu svojich spolupracovníkov. Práca ide oveľa lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie, keď je 
človek zdravý, psychicky vyrovnaný a spokojný.

Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava
- Rok 2022 bol pre nás podobne náročný ako tie predchádzajúce. 

Požiadavky spojené so zabezpečovaním výroby, v podobe prepra-
vy materiálu, tovarov a osôb sme splnili, za čo sa chcem aj touto 
cestou poďakovať všetkým zamestnancom v doprave. Ďakujem aj 
zamestnancom našej údržby, že sa starali a zabezpečili zjazdnosť a 
spôsobilosť dopravnej infraštruktúry a vozového parku potrebné-
ho na plnenie úloh v požadovanom rozsahu. Rád by som sa poďa-
koval aj vedeniu ŽP a.s., vďaka ktorému došlo k obnove vozového 
parku nákladných vozidiel, zakúpením autožeriavu TEREX AC40 a 
dvoch vozidiel TATRA T 158 Phoenix s nadstavbou sklápač. Ďalšie 
vozidlo TATRA T 158 Phoenix s nadstavbou ramenový nakladač je 

objednané a bude dodané v prvom polroku 2023. Rozbehli sme projekt modernizácie troch 
lokomotív a v tomto čase sa už modernizuje jedna z lokomotív rady 740 (ex T 448.0). 

V nasledujúcom roku nás čaká veľa dôležitých úloh spojených s úspešným ukončením mo-
dernizácie lokomotív, zvládnutie novej technológie, nových poznatkov o údržbe a zaškole-
ním rušňovodičov. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na opravu spojovacej koľaje 
medzi starým a novým závodom, v úseku od mosta ponad štátnu cestu I/66 po most ponad 
Bystrianku. Taktiež by sme chceli, v rámci bežných opráv, vymeniť a opraviť koľaj 54 a 54b na 
šrotovom poli Piesok. Úseky, na ktorých sa bude pracovať, najmä koľaj v tzv. záreze, sú ťažko 
prístupné a termínovo náročné, preto musíme technológiu opravy prispôsobiť odstávkam, 
ktoré budú v oceliarni počas roka. V roku 2023 by mala pokračovať aj druhá etapa rekon-
štrukcie štátnej cesty I/66, v súbehu s areálom ŽP a.s., čo prinesie znova opatrenia a obme-
dzenia v cestnej doprave, podobne ako to bolo v roku 2021. Ale fungovanie v tomto režime 
už máme vyskúšané. 

Čo očakávam od roku 2023? Veľmi by som si prial, aby sa situácia v globálnom svete upo-
kojila, pretože faktorov, ktoré sú nepredvídateľné a sú nepríjemné, je veľa. Všetkým kolegom, 
zamestnancom a čitateľom chcem zaželať veľa zdravia, lásky, všímavosti a pozornosti jeden k 
druhému. Spokojnosť a veľa pracovných úspechov v roku 2023.

Jozef Turis, vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality
- Rok 2022 si vyslúžil niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych 

prívlastkov. V rámci činnosti nášho odboru máme za sebou ná-
ročný rok. Rok, ktorý preveril naše schopnosti zabezpečiť plnenie 
požiadaviek a úloh kladených na náš odbor zo strany výrobných 
prevádzkarní a odborných útvarov, ako aj požiadaviek v zmysle 
systému manažérstva kvality. Práca v odbore sa odvíja v spolu-
práci s útvarmi ŽP a.s. v oblasti certifikácie, testovania, skúšania a 
vyhodnocovania úloh kladených najmä na náš výrobný sortiment. 
Za odvedenú prácu, dobrý a spoľahlivý výkon, iniciatívu a spoľah-
livosť, ale aj za odbornosť chcem poďakovať všetkým zamestnan-

com odboru.
Tak, ako som v úvode konštatoval, rok 2022 nás prekvapoval v každom smere. Niečo po-

dobné očakávam aj v nasledujúcom období. Pretože na európskych a svetových trhoch sa 
dejú doslova zázraky. Ale v Podbrezovej sa majú vyrábať rúry, a tak verím, že sa budú vyrábať, 
ak každý zamestnanec spoločnosti prispeje svojou činnosťou. Verím, že budú zabezpečené 
vstupy, dostatok zákaziek, spoľahlivosť výrobných zariadení aj personálne zabezpečenie.

Všetkým zamestnancom, kolegom a ich rodinným príslušníkom a blízkym prajem zdravie, 
šťastie, pohodu a úspechy v pracovnom aj osobnom živote.

Stanislava Svetlíková, vedúca odboru financovania
- Obmedzenie voľného pohybu tovarov a služieb, z dôvodu na-

rušenia geopolitických vzťahov v roku 2022, viedlo k prudko rastú-
cej inflácii. Za obdobie posledných ôsmich rokov sme si akosi zvykli 
na úrokové sadzby hypoték na úrovni okolo jedného percenta p.a. 
a iný scenár sme si nepripúšťali. V roku 2022 však nastal obrat v 
menovej politike národných bánk, ktoré, s cieľom znížiť rastúcu in-
fláciu, začali sprísňovať, t.j. zvyšovať úrokové sadzby. Automaticky 
sa tak zvýšila aj cena cudzích zdrojov, ktorými disponujú Železiar-
ne Podbrezová. Za účelom minimalizácie úrokových nákladov sme 
využili finančné nástroje, ktorými sme časť variabilných úrokových 
sadzieb zmenili na fixné, čo nám do budúcnosti umožňuje lepšie 

plánovanie a optimalizáciu nákladov. Nadviazali sme na dlhoročnú spoluprácu s bankami, 
ktoré nás podporili aj v roku 2022 a prostredníctvom prolongácie a navýšenia syndikátneho 
úveru sme si zabezpečili financovanie až do roku 2028. To nám vytvára dobrú východiskovú 
pozíciu pre realizáciu naplánovaných investičných zámerov a budúci rast.

V roku 2023 sa dá očakávať spomalenie ekonomickej aktivity. Pevne verím, že sa vyhneme 
recesii a pre nás, ako aj našich obchodných partnerov, bude rokom stabilizácie. Ako každý 
rok, zodpovedným riadením zverených zdrojov urobíme všetko preto, aby sme spoľahlivo 
naplnili finančné očakávania všetkých dodávateľov a zamestnancov.

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala kolegom za spoluprácu v uplynulom roku 
a všetkým čitateľom Podbrezovana popriala v roku 2023 pevné zdravie, nevyhnutnú dávku 
šťastia a úspechov, porozumenie a spokojnosť v rodinnom i pracovnom živote.
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Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní a odborných útvarov

Alena Kvačkajová, vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva
- Rok 2022 bol plný turbulencií a, bohužiaľ, nezmyselných vyhlásení a tlačových 

besied ministra financií Igora Matoviča. Poslanci národnej rady s obľubou schvaľovali 
zákony v skrátenom legislatívnom konaní, neakceptovali pripomienky odborníkov, čo 
prispelo k mnohým nesprávnym dôsledkom pre zamestnancov v daňovej oblasti. Sta-
čí jeden príklad za všetky. Zamestnanec, ktorý zarobí v roku 2023 viac, dostane vyšší 
daňový bonus na svoje vyživované deti ako ten, ktorý zarobí menej. 

Neočakávam v odbornej daňovej a účtovnej oblasti nič dobré a kvalitné, pretože 
naši poslanci budú mať iné priority ako zlepšovať podnikateľské a zamestnanecké 
prostredie. A už vôbec nebude vidieť snahu o znižovanie byrokracie, ktorá každým ro-
kom v tejto oblasti neúmerne narastá. Všetkým nám prajem oceľové nervy a zdravie!

Martin Sladký, vedúci odboru technického a investičného rozvoja
- Predtým, ako krátko zhodnotím uplynulý rok 2022 optikou technicko-investičného 

odboru, dovoľte mi poďakovať sa všetkým kolegom a kolegyniam za vykonanú prácu 
pri riešení našich úloh v priebehu celého roka. Zároveň ďakujem za spoluprácu aj os-
tatným zamestnancom všetkých prevádzkarní a odborných útvarov. Máme za sebou 
ďalší náročný rok nielen v práci, ale aj v širšej spoločnosti. Napriek problémom, sú-
visiacich predovšetkým s nárastom cien energií, sme v odbore zvýšeným úsilím opäť 
zvládli takmer všetky stanovené úlohy z investičného plánu, pričom niektoré sa pre-
súvajú do nového roka. Investície našej spoločnosti boli v uplynulom roku smerované 
najmä do výrobných technologických zariadení prevádzkarní ťaháreň rúr, valcovňa 
rúr a svojim podielom aj pre prevádzkareň oceliareň. Pre našu akciovú spoločnosť 

sú vo výrobe tri nové lokomotívy, ktoré čoskoro zakúpime. Rekonštruujeme Súkromnú spojenú školu Železiar-
ne Podbrezová v Lopeji. Investujeme do fotovoltického zariadenia. Zabezpečovali sme aj opravy a generálne 
opravy stavebného charakteru. Spolupracujeme s novým poskytovateľom upratovacích služieb pre celú firmu. 
Náš odbor v minulom roku plnil úlohy pre našu spoločnosť už cez tri oddelenia – oddelenie prípravy a realizácie 
technológií, oddelenie prípravy a realizácie stavieb a oddelenie hospodárskej správy.

Zrejme to už znie ako klišé, ale opäť nečakám rok ľahší od predchádzajúceho. Aby sme splnili úlohy kladené 
na technicko-investičný odbor, očakávam od kolegov zodpovednosť a snahu pričiniť sa o výsledok svojím dielom. 
Nakoľko aj našu spoločnosť trápi nedostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily, popri investíciách pre technolo-
gické zlepšenia vo výrobnom procese v jednotlivých prevádzkarňach bude našou úlohou zamerať sa naďalej aj 
na úsporu pracovných miest vo výrobe. Rovnako bude dôležitou úlohou vo fabrike pokračovať v znižovaní ener-
getickej náročnosti. Konkrétne ciele pre rok 2023 nám stanoví v tomto mesiaci podpísaný nový investičný plán, 
pričom už dnes pracujeme na zabezpečení viacerých kľúčových úloh z jeho obsahu. Pokračuje proces každoroč-
ného navyšovania objemu investovania v našej a.s., čo je potrebné, aby bola spoločnosť v nasledujúcich rokoch 
a desaťročiach konkurencieschopná prostredníctvom moderných výrobných zariadení a efektívnych výrobných 
postupov. 

Všetkým prajem v dnešnej dobe tak potrebné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Kolegom a kolegyniam želám 
veľa elánu a síl do práce a v neposlednom rade dobré medziľudské vzťahy, čo v spojení s usilovnosťou každého 
z nás prinesie výsledky.

Ingrid Nágelová, vedúca odboru expedície a 
obchodnej administratívy

- Za odbor expedície a obchodnej admi-
nistratívy hodnotím rok 2022 ako neľahký, s 
vysokým realizovaným objemom expedície a 
nárastom podielu logisticky náročných nad-
rozmerných prepráv. Nie vždy sa nám darilo 
zabezpečovať expedíciu v súlade s mesačnými 
objemami výroby a takmer celý rok sme „bo-
jovali“ so zložitou nakládkou v podmienkach 
preplnených skladov. V konečnej bilancii bol 

však rok 2022 veľmi úspešný. Vzhľadom k vysokým realizačným cenám, 
za ktoré sa obchodníkom darilo predávať naše výrobky, sme dosiahli his-
toricky najvyššiu fakturáciu, ktorá aj pri malom poklese objemu predaja 
kontinuálne odlievaných blokov a oblúkov medziročne vzrástla o 41 per-
cent. 

Nezvyknem mať očakávania, skôr si želám, aby sme aj v tomto roku mali 
stabilný objem zákaziek, ktorý nám umožní efektívne plánovať výrobu aj 
expedíciu našich výrobkov. Verím, že aj napriek neistým vyhliadkam v sú-
vislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine a nekontrolovateľným rastom 
cien energií nám naši zákazníci zachovajú priazeň a rok 2023 bude pre 
spoločnosť ďalším úspešným.

V týchto turbulentných časoch prajem všetkým kolegom a čitateľom 
Podbrezovanu, nech im nový rok 2023 prinesie okrem pevného zdravia, 
najmä pokoj a stabilitu.

Mária Demianová, vedúca odboru personalistiky a miezd
- Na úvod mi dovoľte poďakovať sa zamestnancom všetkých prevádzkarní a od-

borných útvarov za spoluprácu počas uplynulého roka, ktorá v súvislosti so zabez-
pečením nových zamestnancov nebola vždy jednoduchá. Zároveň ďakujem všetkým 
kolegom a kolegyniam odboru personalistiky a miezd za vykonanú prácu a vzájomnú 
pomoc pri plnení každodenných pracovných povinností. Počas celého roka sme riešili 
nedostatok uchádzačov na trhu práce vo všetkých druhoch profesií, ale najmä odbor-
ných, ako sú elektrikári, obrábači kovov, mechanici strojov a zariadení, rušňovodiči 
a ďalší. Našou snahou bolo osloviť čo najširšiu verejnosť s možnosťou zamestnania 
sa v našej spoločnosti. Využili sme na to inzeráty na pracovných portáloch, sociál-
ne siete, bilbordy, osobné pohovory. Zároveň sme sa snažili o udržanie kmeňových 

zamestnancov vzájomnou komunikáciou a hľadaním možností a riešení na ich udržanie v pracovnom pomere. 
Považujem za pozitívne, že sa nám podarilo udržať rovnováhu medzi počtom zamestnancov, ktorí v tomto roku 
ukončili pracovný pomer v našej spoločnosti a tými, ktorých sme prijali do práce.    

V nasledujúcom roku budeme pokračovať a rozširovať možnosti sprístupnenia pracovných ponúk tak, aby 
sme splnili náš hlavný cieľ, a to je zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre splnenie plánu výroby. 
Verím, že tento rok sa nám bude dariť zabezpečiť životnú úroveň a sociálny program na takej úrovni, ako sú naši 
zamestnanci zvyknutí.

Prajem všetkým čitateľom, zamestnancom železiarní a dcérskych spoločností, ako aj bývalým pracovníkom 
pevné zdravie, šťastie, spokojný rodinný život a radosť z každodenných maličkostí.

Martin Vašaš, vedúci právneho odboru
- Rok 2022 hodnotím za právny odbor ako rok zmien, ktorý bol pracovne náročný. 

Ukázal však silu kolektívu vysporiadať sa s legislatívnymi nástrahami, dodržať stano-
vené termíny a k spokojnosti všetkých strán nájsť vhodné riešenia, za čo sa chcem 
všetkým kolegom úprimne poďakovať. Niektoré projekty sa podarilo v minulom roku 
úspešne ukončiť. Iné budú pokračovať aj v tomto roku. Ku každej požiadavke, zadanej 
právnemu odboru, sme pristupovali rovnako zodpovedne, v čom chceme aj naďalej 
zotrvať. V oblasti zákonodarstva išlo o rušnejší rok, v porovnaní s tými predchádza-
júcimi, na čo sme v prípade praktických skúseností flexibilne reagovali v spolupráci s 
Klubom 500. 

Tento rok je podľa viacerých analytikov veľkým otáznikom, k čomu neprispieva ani 
turbulentná situácia na politickej scéne. Na druhej strane so všetkým, čo legislatíva prinesie, sa budeme musieť 
vysporiadať s cieľom čo najväčšej ochrany záujmov našej spoločnosti v akejkoľvek oblasti práva. Rovnakú dôleži-
tosť prikladám aj pokračovaniu prestavovania vybraných interných procesov v právnom odbore a v spolupráci s 
ostatnými útvarmi pri plnení jednotlivých úloh. 

Prajem nielen našej, ale aj dcérskym spoločnostiam, aby sa im darilo. Po osobnej stránke želám nezlomné zdra-
vie, silu prekonávať prekážky (ak nastanú), možnosti meniť (čo chceme meniť) a spoločnosť tých správnych ľudí.

Organizačné normy

Smernica S-236/2019
revízia 2, zmena I Váženie vozňových zásielok

Smernica S-465/2018
revízia 3, zmena III Výťahy – prevádzka, opravy a údržba

Smernica S-224/2016
revízia 3, zmena III

Zváranie a rezanie v miestach so zvýše-
ným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
alebo výbuchu

Smernica S-431/2017
revízia 2, zmena III

Systém kontroly stavu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a kontrolnej 
činnosti SEM

Smernica S-233/2018
revízia 6, zmena I

Využívanie pracovného času a eviden-
cia dochádzky do zamestnania

Pokyn PO-193/2015
revízia 1, zmena I

Používanie pohyblivej pracovnej ploši-
ny

Individuálne riadiace akty a informačné akty 
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 12/2022 Úprava pracovného režimu v prevádz-
karni oceliareň v mesiaci október 2022

Rozhodnutie č. 13/2022 Menovanie pracovného tímu na pre-
hodnotenie organizačnej štruktúry a 
stavov zamestnancov Železiarní Pod-
brezová a.s.

Rozhodnutie č. 14/2022 Úprava pracovného režimu v prevádz-
karni oceliareň v mesiaci november 
2022

Rozhodnutie č. 15/2022 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na 
december 2022 a január 2023

Rozhodnutie č. 16/2022 Organizačná a funkčná štruktúra Žele-
ziarní Podbrezová a.s.

Príkaz č. 11/2022 Postup pri oznámení a skončení pra-
covného pomeru v ŽP a.s. 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné 
akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a 
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – 
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na 
adrese: 

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm 

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Zuzana Paučová

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola 
vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument 
D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
latívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajú-
com mesiaci. V poslednom kvartáli 2022 boli zverejnené:

Ján Banas ml., vedúci odboru zásobovania
- Minulý rok bol turbulentný, poznačený pandémiou, vojnou na Ukrajine a energe-

tickou krízou. Zvyšovanie cien dopravy a nedostatok surovín sa odrazil aj na cenách 
vstupov, ktoré zabezpečujeme pre plynulý chod našej spoločnosti. Keďže sme mali 
na začiatku roka pomerne veľké skladové zásoby, počas celého roka sa nám darilo 
udržiavať skladové ceny na dobrej úrovni oproti aktuálnym trhovým nakupovaným 
cenám vstupov. 

Rok 2023 bude určite ťažký, ale verím, že situácia s energiami sa postupne stabilizu-
je a naši dodávatelia nebudú musieť obmedzovať svoje výroby, čo zapríčiňuje vyššie 
ceny a dlhšie dodacie termíny.

Všetkým čitateľom, zamestnancom a ich rodinám prajem v roku 2023 pevné zdra-
vie, šťastie a veľa pracovných a osobných úspechov.
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,

Jedálny lístok
16. – 22. 1. 2023

Pondelok 
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
horácka, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky, 
● Bravčový rezeň na rasci, sloven-
ská, ryža, čalamáda, 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb, 
● Šalát macedónsky s tofu, pečivo. 

Utorok
Polievky: hŕstková, prešporská, pe-
čivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Ryba na vidiecky spôsob, zemia-
ky, šalát, 
● Muffiny s čokoládou, kakao, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: slepačia, hlivová so zele-
ninou, pečivo. 
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát, 
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, uhorka, 
● Ohnivé kuracie stehno orientál-
ne, zeleninová obloha, 
● Rezance s tvarohom, zakysanka, 
● Bageta moravská. 

Štvrtok
Polievky: držková, francúzska, pe-
čivo. 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát, 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou, 
● Závin kysnutý orechovo-višňový, 
kakao. 

Piatok 
Polievky: stupavská zabíjačková, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, šalát, 
● Perkelt z morčacieho mäsa, ces-
tovina, 
● Furmanské halušky, 
● Racio šalát, pečivo, 
● Bageta s kuracím mäsom. 

Sobota
Polievka: zemiaková gulášová, pe-
čivo. 
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa, 
● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, ša-
lát. 

Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, pečivo. 
● Bravčový rezeň na srbský spô-
sob, opekané zemiaky, uhorka, 
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
cestovina.

,

Jedálny lístok
23. – 29. 1. 2023

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
uhorka, 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Karfiolový mozoček so syrom, ze-
miaky, šalát, 
● Šalát taliansky cestovinový. 

Utorok
Polievky: slovenská hubová, bul-
harská, pečivo. 
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka, 
● Bravčové stehno hamburské, 
cestovina, 
● Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla, 
● Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao, 
● Ovocný balíček.  

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo. 
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát, 
● Zapekané zemiaky s pórom, 
● Pizza diabolská, 
● Bageta salámová. 

Štvrtok
Polievky: furmanská, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo. 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky, 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Tlačenkový šalát, pečivo, 
● Šúľance s makom. 

Piatok
Polievky: zeleninová, údeninová, 
pečivo. 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa, 
● Kuracie prsia na hubách, ryža, 
šalát, 
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát s majonézou, 
● Rizoto natural so zeleninou, 
● Bageta Gurmán. 

Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo. 
● Goralská pochúťka, cestovina, 
● Bravčová krkovička zbojnícka, 
opekané zemiaky, uhorka. 

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
cvikla, 
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa.

Mária a Zuzana Remeňové s trénerom Petrom Kazárom. Foto: archív P. Kazára

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Sestry Remeňové súťažia vo Svetovom pohári

V sezóne 2022/2023 sú stabilný-
mi členkami slovenskej biatlono-
vej reprezentácie aj naše dvojičky 
Mária a Zuzana Remeňové. Pre-
miéru v elitnej svetovej konku-
rencii mali obidve pretekárky už 
v roku 2021, na prvé body do cel-
kového poradia v súťaži jednotliv-
cov však stále čakajú. Viac sa im 
darí v štafetách, kde štartujú spo-
lu so sestrami Fialkovými.

V úvodnej štafete Svetového 
pohára vo fínskom Kontiolahti ob-
sadili 13. priečku a zatiaľ najlepšie 
umiestnenie ženskej štafety bolo 
11. miesto v rakúskom Hochfilze-
ne. Následne boli v slovinskej Pokl-
juke na programe miešané štafety. 
Za Slovensko štartovalo kvarteto 
Michal Šima, Tomáš Sklenárik, 
Paulína Bátovská Fialková a naša 
Mária Remeňová. V cieli klasifi-
kovali slovenskú reprezentáciu na 
14. mieste. V single mixe nastúpila 
Zuzana Remeňová s bývalým čle-
nom podbrezovského oddielu Da-
miánom Cesnekom. Dvojica mala 
výborne rozbehnuté preteky, keď 
bola aj na 12. pozícii, napokon ob-

sadila 19. priečku.
V individuálnych štartoch zazna-

menala Mária v tejto sezóne zatiaľ 
najlepšie 50. miesto v šprinte, čo 
je zároveň jej kariérne maximum. 
Zuzana bola zatiaľ v aktuálnom 
ročníku najvyššie na 77. priečke, 
takisto v šprinte. Kým Márii sa naj-
viac darilo v Hochfilzene, Zuzane 
zase v Kontiolahti.

Podbrezovskí biatlonisti majú 
zastúpenie aj v nižších kategó-
riách. V juniorskom IBU pohári 
štartujú vekom ešte dorastenci Ta-
mara Molentová a Sebastián Ilav-
ský. Zatiaľ najlepšie umiestnenie 
zaznamenala v polovici decembra 
v Obertilliachu T. Molentová, keď 
vo vytrvalostných pretekoch ne-
trafila len jediný terčík a vybehala 
si skvelé 23. miesto. Naša biatlo-
nistka debutovala v juniorskom 
IBU pohári len túto sezónu a bo-
dovala hneď v prvých pretekoch, 
keď v šprinte v talianskom Martelli 
finišovala 29.

V rámci Slovenského pohára na-
stupujú mladšie dorastenky Adéla 
Liptaiová a Cheryl Chládeková. V 
závere uplynulého roka zazname-
nali v 1. kole Viessmann pohára, 
ktoré sa uskutočnilo v Osrblí, dva-
krát striebro (Liptaiová) a dvakrát 
bronz (Chládeková). Dievčatá štar-
tovali v rýchlostných aj vytrvalost-
ných pretekoch. V rovnakej súťaži 
bral striebro a bronz starší doras-
tenec S. Ilavský, keď sa mu viac 
darilo v šprinte. Vo vytrvalostných 
pretekoch zvíťazila staršia doras-
tenka T. Molentová.

Podbrezovský tím biatlonistov na pretekoch 1. kola Viessmann pohára v Osrblí.
Foto: FB Biatlonový oddiel ŠK ŽP

ODDIEL BIATLONU
ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
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Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 25, v ktorej sa ukrýval via-
nočný citát: „Tieto Vianoce buďme viac vďační za zdravie, než za dar-
čeky.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Eriku Eremiášovú z pre-
vádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr. Cenou je kniha o hrade Ľupča, 
ktorú do súťaže venoval Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ ŽP a.s. Žiadame výherkyňu, aby kontaktovala redakciu 
Podbrezovana na telefónnom čísle 048/645 2712.

Spomienky
„Odišiel si cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok ostala 
dokorán. Ten, kto ťa poznal si spo-
menie a ten, čo ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.“
Dňa 20. decembra uplynul rok, ako 
nás navždy opustil milovaný otec, 
manžel, starý a prastarý otec

František LEITNER z Osrblia.
S láskou a úctou spomína manželka Katarína, 

dcéra Martina a synovia Martin a Peter s rodinami
...

Dňa 23. decembra uplynulo trinásť 
rokov odvtedy, ako nás náhle opus-
til milovaný manžel, zať a brat

Robert SOJAK 
z Brezna – Mazorníkova.

S láskou spomína manžel-
ka Anna a ostatná rodina

...
„Je taká smutná chvíľa. Skončil sa 
život tvoj a začalo spomínanie. A 
taký čas na spomienku práve pri-
chádza.“
Dňa 29. decembra sme si pripome-
nuli siedme výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustil

Miroslav ŠKODA z Brezna – Mazorníkova. 
S láskou a úctou spomína a za 

tichú spomienku ďakuje rodina
...

Dňa 31. decembra sme si pripome-
nuli smutné siedme výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, star-
ký a prastarký 

Jozef HONKO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina
...

Dňa 2. januára uplynul prvý smut-
ný rok odvtedy, ako nás navždy 
opustila naša drahá

Viera BUČKOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína bývalá 
kolegyňa Zlatica s celou rodinou

...
Dňa 2. januára uplynulo devätnásť 
rokov, čo nás navždy opustil 

Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinami

...
„Len kytičku kvetov z lásky ti mô-
žeme dať, pokojný spánok ti priať, 
modlitbu tichú odriekať a s boles-
ťou v srdci na teba spomínať.“
Dňa 6. januára sme si pripomenu-
li deviate výročie, ako nás opustil 
otec, starý a prastarý otec

Jozef ŠEBO z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname 

...
„Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“
Dňa 8. januára sme si pripomenuli 
prvé výročie úmrtia našej mamy, 
starej mamy a prastarej mamy

Veroniky BELASEJ z Valaskej.
S láskou spomínajú dcéry 

s rodinami, ostatná rodina a známi

Poďakovania
S hlbokým zármutkom oznamu-
jeme, že dňa 23. novembra nás 
vo veku 80 rokov navždy opustila 
naša drahá mama, stará mama, 
sestra, príbuzná a známa
Emília VARGOVÁ z Podbrezovej.

Ďakujeme všetkým príbuzným, su-
sedom a známym za prejavy sús-

trasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pri poslednej 
rozlúčke pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

„Odchádzam za svetlom, kdesi v 
diaľke splyniem s ním. Kroky tých, 
ktorých som miloval, tam zhora 
postrážim.“
Ďakujeme celej rodine, príbuz-
ným, priateľom, spolupracovní-
kom, susedom a známym, ktorí sa 

prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým 
manželom, otcom, starým otcom, svokrom a svat-
kom

Ľubomírom VAŇOM z Podbrezovej,
ktorý nás náhle opustil 30. novembra vo veku 59 
rokov. Ďakujeme pohrebnej službe IRIS za dôstojnú 
rozlúčku a taktiež za kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina
...

S hlbokým zármutkom oznamuje-
me, že dňa 12. decembra nás vo 
veku 68 rokov navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec
Pavol SKLADANÝ z Hornej Lehoty.
Ďakujeme všetkým príbuzným, su-
sedom a známym za prejavy sús-
trasti a kvetinové dary, ktorými ste 
sa pri poslednej rozlúčke pokúšali 

zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujem Dycho-
vej hudbe ŽP.

Smútiaca manželka s rodinou
...

Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou 
milovanou zosnulou

Evou HRABLAYOVOU z Piesku.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Spomienky
„Odišla si cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok ostala 
dokorán. Ten, kto ťa poznal si spo-
menie, kto ťa mal rád, nikdy neza-
budne.“
Dňa 3. decembra uplynulo smut-
ných päť rokov, ako nás navždy 
opustila kolegyňa z Táľov a.s.

Jarmila KARABÁŠOVÁ z Valaskej.
S úctou na ňu spomína Lenka 

Malíková a všetci, čo ju poznali
...

„Po krátkych cestách chodili sme 
spolu, na dlhú cestu odišiel si sám. 
Spomienka na teba prebýva tu 
dolu a naše srdcia zostali doko-
rán.“
Dňa 13. decembra sme si pripo-
menuli nedožité 81. narodeniny 
manžela, otca, starého otca 

Jána RÁSTOČANA z Polomky.
S úctou a láskou spomína 

manželka a deti s rodinami 
...

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach ostávaš 
stále s nami.“
Dňa 15. decembra uplynulo štr-
násť rokov, ako nás navždy opustil 
náš otec a starý otec

Robert AMTMANN 
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou spomínajú deti s rodinami
...

Dňa 16. decembra sme si pripo-
menuli sedemnáste smutné vý-
ročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, starý otec a 
prastarý otec

Otakar BREJZA z Piesku.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

V decembri 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov

Milan GIERTL
Michal ŠTULAJTER

Miloš TOKÁR

25 rokov 
Ing. Monika FLOCHOVÁ

Mgr. Iveta VLČKOVÁ

30 rokov
Ing. Ján BANAS
Milan DIANIŠKA

35 rokov
Miroslav BRENKUS

Oto PETRÍK

40 rokov
Elena DANČOVÁ

Životné jubileá
Štefan BRINDZÁK

Ľubomíra KOLOŠTOVÁ
Ľuba KUČEROVÁ

Mgr. Andrea LUKÁCSOVÁ
Ľuboš OFÚKANÝ
Peter ŠVANTNER

Peter BIBA
Alena BUČKOVÁ

Ivan CITARA
Pavol GIERTL
Juraj JÁNOŠÍK

Ing. Ľubomír KOVÁČ
Mária KOVÁČIKOVÁ
Ing. Zdeno KUBÁR
Ing. Ivan LIŠČINSKÝ

Peter NÚTER
Miroslava REPKOVÁ

Jozef TURŇA
Milan VACULČIAK

Štefan VOJTEK
Slávka WÁGNEROVÁ

Ján DIVOK
Jaroslav NÚTER

Iveta PANČÍKOVÁ
Vladimír PEPICH

Ing. Jaroslav ROMANČÍK
Miroslav RUSNÁK
Peter VONDERČÍK

V novembri odišli
do predčasného 

starobného dôchodku

Ján BERÁK
Milan KUREK

Jozef MARCINKO
Jozef OLOŠTIAK

Tibor SCHVARZBACHER
Jozef SYČ

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarní Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V decembri odišli
do predčasného 

starobného dôchodku

Pavol ČUNDERLÍK
Marián JERGEL
Peter STRAKA

Mariana VETRÁKOVÁ
Dana ŽDANSKÁ

do starobného dôchodku
Peter JAKUBEC

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarní Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V januári 
blahoželáme

Pracovné jubileá
15 rokov

Ing. Michal BITALA
Peter FABER

Jozef GAJDOŠÍK
Lucia KOHÚTOVÁ

25 rokov
Ing. Ján DUNDOVIČ

Peter KLESKEŇ
Mgr. Eva VALENTOVÁ

35 rokov
Anna KŇAZÍKOVÁ
Ladislav LUŠTIAK

Ivan ORAVČÍK
Pavel STRMEŇ

Iveta TRNIKOVÁ
Iveta VLČEKOVÁ

Životné jubileá
Jaroslav FAŠKO

Ing. Mariana CHOMIČOVÁ
Peter KYZEK

Vladimír ORAVEC
Ing. Tibor PEPICH

Danica POTKÁNYOVÁ
Alena RÉVÉSZOVÁ

Martin SLIVKA
Peter SVINČIAK

Mgr. Eva ZAJAKOVÁ
Igor BROZMAN

Jozef FAŠKO
Milan KURACINA

Mgr. Ľubica LATINÁKOVÁ
Gabriela ŠTULRAJTEROVÁ

Zdeno CIBULA
Branislav DIBDIAK
Ing. Ján JACKULIAK

Ján KOŠTIAL
Miloš LUKÁČ

Eva MIRILOVIČOVÁ
Peter POHANČANÍK

Eva SOPKOVÁ
Ing. Anna ŠTULAJTEROVÁ

Jaroslav ŤAŽKÝ
Peter TIŠŤAN
Pavol TURŇA

Iveta VLČEKOVÁ

Inzerát
Dobrá zábava na vaše rodinné 
oslavy, firemné večierky a plesy. 
0907 661 346

Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujem Ing. Vladi-
mírovi Sotákovi, predsedovi Pred-
stavenstva a generálnemu riadite-
ľovi ŽP a.s. za poskytnutú pomoc 
počas mojej liečby.

Zuzana Janoštiaková, 
zamestnankyňa ťahárne rúr

Súťažiť budeme aj tento rok
Siedma strana novín Podbrezovan patrí už tradične 
obľúbenej krížovke. Možno ju práve teraz hľadáte, 
ale v prvom tohtoročnom čísle nášho dvojtýžden-
níka ju nenájdete. Nemusíte sa však obávať, ide 
len o výnimku, ktorá sa týka aktuálneho vydania. V 
súťažení budeme pokračovať aj v roku 2023. Už v 
najbližšom vydaní novín Podbrezovan bude pre vás 
znovu pripravená krížovka a vy budete po celý rok 
hrať o zaujímavé ceny. Už teraz sa tešíme na všet-
ky vaše odpovede, či už ich zašlete poštou, mailom 
alebo osobne donesiete do redakcie. Každá správne 
vylúštená tajnička bude zaradená do žrebovania. 
Prosíme, aby ste k svojmu menu vždy napísali aj út-
var, v ktorom pracujete, prípadne poznámku, že ste 
dôchodca. Ďakujeme vám za priazeň i za akúkoľvek 
spätnú väzbu.



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  1/2023 WWW.PODBREZOVAN.SK8

Podbrezovan – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Šéfredaktor: Mgr. Marian Jančovič, redaktori: Mgr. Tomáš Kubej a Mgr. Milan Gon-
čár. Redakčná rada – predseda: Ing. Ján Villim, členovia: Ing. Pavel Valent, Ing. Ľubomír Kováč, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Miroslav Zázrivec, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Martin Sladký, MBA, Ing. Zuzana Paučová, Ing. Miriam Pindiaková. Redak-
cia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, www.zelpo.sk. Tlač: HLP grafik, s.r.o., evidenčné číslo: 15/1994. ISSN: 2453 - 7381

Program prípravných zápasov 
14. 1. 2023: Zbrojovka Brno (ČR) – FK Železiarne Podbrezová
14. 1. 2023: SK Líšen (ČR) – FK Železiarne Podbrezová
21. 1. 2023: Újpest FC (Maď.) – FK Železiarne Podbrezová
25. 1. 2023: MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová 
28. 1. 2023: FK Železiarne Podbrezová – FK Pohronie
4. 2. 2023: FC Košice – FK Železiarne Podbrezová
4. 2. 2023: 1. FC Tatran Prešov- FK Železiarne Podbrezová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Moses David Cobnan.    Foto: jimifoto.sk

Futbalisti odštartovali prípravu 
bez viacerých známych mien

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Už v tretí deň nového roka sa zišli 
futbalisti FK Železiarne Podbrezo-
vá, aby odštartovali prípravu na 
jarnú časť Fortuna ligy. Tá sa zač-
ne v polovici februára. Na prvom 
tréningu chýbali stálice – Michal 
Breznanik a Erik Grendel, ale aj 
objav sezóny, útočník Moses Cob-
nan. Naopak, k tímu sa pripojila 
nová avizovaná posila Patrik Bla-
hút.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar 
prišiel na Horehronie z Pohronia, 
s ktorým bude náš klub spolupra-
covať. „Hľadali sme hráča, ktorý 
do hry prinesie absolútnu rých-
losť. A to Paťo Blahút spĺňa. Teraz 
bude najdôležitejšie, aby sme ho 
čo najrýchlejšie, spolu s mladý-
mi hráčmi, zapracovali do tímu,“ 
povedal Roman Skuhravý, tréner 
nášho družstva. Zároveň prezradil, 
že príprava bude o detailoch. „Vie-
me, čo chceme. Na každý zápas sa 
túžime pripraviť čo najlepšie. Je 
pre nás dôležité, aby sme zlepšili 
všetky fázy hry. Napríklad, radi by 
sme strieľali viac gólov. Aj k tomu 
budeme smerovať náš tréningový 
proces,“ doplnil český kormidelník.  

Hráči sa budú pripravovať v do-
mácich podmienkach. Napláno-
vaných majú niekoľko stretnutí 
a tréneri budú pozorne sledovať 
všetkých svojich zverencov. „Odo-
hráme aj viacero dvojzápasov. 
Chceme, aby boli hráči čo najviac 

kondične vyťažení, mali rovnakú 
minutáž a nemuseli nič dobiehať. 
Verím, že budeme zdraví a zvlád-
neme, čo sme si naplánovali. Ale 
až samotná súťaž ukáže, ako sme 
sa pripravili,“ doplnil R. Skuhravý. 

Obnovené zranenie
Miroslav Poliaček, generálny 

manažér klubu, má v tomto ob-
dobí taktiež plné ruky práce. Spo-
ločne s vedením riešil predaj Cob-
nana, ale i príchod nových posíl či 
zdravotný stav kádra. „Mám jednu 
zlú správu. Peťovi Kováčikovi sa 
obnovila únavová zlomenina a 
musel sa znovu podrobiť operácii. 
V tomto smere nás to trošku pri-
brzdí. Naopak, teší nás, že sa po 
zranení vracia Jozef Špyrka,“ pove-
dal. Na margo ambícií pripomenul, 
že pre nováčika bola v úvode roč-
níka cieľom prvá šestka. Podbrezo-
vá je v situácii, že je od tejto méty 
len krôčik. „Každá cesta by mala 
mať nejaký cieľ. Verili sme v účasť 
v nadstavbe a dnes sme k nej blíz-
ko. Ak postúpime, nechceme sa 
jej len zúčastniť. Ambície budeme 
mať aj tam. Chceme trápiť silné 
tímy. Veľmi sa na to tešíme. Ak 
sa všetko podarí, znova privítame 
najsilnejšie mužstvá ligy. Vyzerá, 
že aj boj o titul bude zaujímavý, 
takže liga bude mať určite svoje 
grády,“ doplnil.

Nechýba pokora
Umiestnenie v horných poscho-

diach tabuľky automaticky zna-

mená aj prípadný boj o pohárovú 
Európu. O čom sa dlhšie šuška-
lo, naberá dnes reálne kontúry. 
„Nechceme mať veľkohubé vyhlá-
senia. Ale pokiaľ sa bude dať, za-
bojujeme aj v tomto smere. Pris-
tupujeme k tomu ale s pokorou,“ 
pokračoval M. Poliaček.

Čo sa týka zloženia kádra, pre-
stupové obdobie je len v ranom 
štádiu, preto sa do začiatku súťaže 
môže udiať čokoľvek smerom dnu 
i von z kádra. „Ukazujú sa nám aj 
zaujímaví chlapci z mládeže, kto-
rým chceme dať priestor. Uvidíme, 
ako sa bude vyvíjať príprava. Muž-
stvo chceme omladiť, ale určite 
sa nesplašíme a nebudeme brať 
všetko, čo nám príde pod ruku. 
Veríme systému a tomuto kádru,“ 
povedal.  

Okrem prípravy tímu, príchodov 
i odchodov a všetkých ostatných 
povinnosti myslia v klube aj na 
infraštruktúru. V Zelpo aréne, ale 
najmä v jej útrobách, vládne mo-
mentálne stavebný ruch. „V dolnej 
časti budovy riešime rozcvičovňu 
a prerábame kabínu „áčka“.  Re-
novujeme aj miestnosť na regene-
ráciu, chodbu či izoláciu. Chceme, 
aby mali hráči zvýšený komfort. 
Máme tiež vízie do budúcnosti, čo 
sa týka tréningových plôch, takže 
ani v tomto smere nechceme za-
spať,“ doplnil generálny manažér. 

Dlhá prestávka
Na zimnú prípravu sa tešili aj 

samotní protagonisti, hoci vše-
obecne platí, že hráči ju príliš ne-
obľubujú. Boris Godál, kapitán 
mužstva, sa ale na prvý zraz tešil. 
„Voľno bolo dlhé a aj jesenná časť 
sa skončila skoro. Preto som rád, 
že už som tu, a to isté platí aj o os-
tatných chalanoch. Príprava nebu-
de dlhá, preto musíme zo seba vy-
dať všetko. Verím, že sa nám budú 
vyhýbať choroby a zranenia. Tú-
žime byť ešte lepší ako na jeseň,“ 
povedal B. Godál.

Po odchode Breznanika a Gren-
dela bude patriť najskúsenejším 
hráčom v kádri železiarov, no pre 
ostrieľaného stopéra nepôjde o 
nič nové. Kapitán železiarov zažil 
vo futbale veľa. Je ošľahaný skú-
senosťami, ktoré postupne odo-
vzdáva mladším spoluhráčom. „Vi-
deli sme, že mladí sa dobre učia a 
zobrali si naše rady, ktoré sme sa 
im snažili odovzdať. Teraz prichá-
dza ich čas, aby prevzali opraty 
do vlastných rúk. Dúfam, že spolu 
vytvoríme konkurencieschopné 
mužstvo rovnako, ako tomu bolo 
na jeseň. Verím, že sa chalani zo 
strednej generácie a aj tí mladší 
stanú lídrami a zároveň budú učiť 
tých mladších,“ dodal B. Godál.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová počas prvého tréningu na umelej tráve na Skalici.  Foto: M. Gončár

Dvojica mladých podbrezovských futbalistov Andy Masaryk (vľavo) a Dávid Ovšonka.

Odchádzajú legendy

Zimná príprava našich futbalistov 
sa začala bez dvojice skúsených 
hráčov. Do jarnej časti Fortuna ligy 
už nezasiahne Michal Breznanik a 
ani Erik Grendel. 

„Išlo o veľmi ťažké rozhodnu-
tie. Erik aj Michal pre nás odvied-
li neoceniteľné služby, ale v tejto 
chvíli potrebujeme, aby stredná 
generácia hráčov prevzala úlohy 
lídrov,“ povedal na margo odcho-
dov Roman Skuhravý, tréner FK 
Železiarne Podbrezová a doplnil ho 
Miroslav Poliaček, generálny ma-
nažér: „Naozaj to bolo ťažké roz-
hodnutie. S „Brezom“ som hrával, 
s Erikom sme kamaráti, čiže nie je 
to len o profesionálnom vzťahu. V 
súčasnosti sme vyhodnotili, že ide 
o najvhodnejší čas, keďže chceme 
káder postupne omladzovať. A keď 
chceme omladzovať, skúsení hráči 

budú odchádzať. Obaja sú legendy, 
Michal hral u nás dlhé roky. Erik pri-
šiel so zámerom postúpiť do prvej 
ligy, čo sa aj podarilo. Mali veľký 
vplyv na ihrisku i v kabíne. Musím 
im za všetko poďakovať. Teraz ve-
rím, že sa žezla chytia iní,“ doplnil 
M. Poliaček. 

Breznanik aj Grendel patrili k stá-
liciam a vždy, keď vybehli na ihrisko, 
vzbudzovali rešpekt aj u súperov. 
Veľkej obľube sa tešili aj u fanúši-
kov, preto je ich odchod nostalgiou 
za nádherným obdobím, ktoré na 
Horehroní zažili. Aj preto im klub 
pripravuje rozlúčkový zápas. Ter-
mín ešte nie je známy, ale podľa 
slov manažéra pôjde zrejme o máj 
alebo jún. „Rozlúčka bude taká, akú 
si zaslúžia,“ dodal M. Poliaček. 

Len pre doplnenie informácie, 
Erik Grendel bude hrávať za druho-
ligové Pohronie a Michal Breznanik 
bude pôsobiť v Kalinove, ktoré je 
farmou nášho klubu.

V jesennej časti Fortuna ligy strelil deväť gólov. Patril k objavom súťaže 
a ťahúňom železiarov. Bolo jasné, že udržať v kádri takého hráča nebu-
de jednoduché. Záujem prejavili viaceré tímy, napokon prišla ponuka z 
ruského prvoligového klubu FC Krasnodar, ktorá bola výhodná pre hrá-
ča i pre FK Železiarne Podbrezová.

Rekordný prestup

Nigérijský ofenzívny futbalis-
ta Moses Cobnan opúšťa náš tím 
a zahrá si najvyššiu ruskú súťaž. 
Nový kontrakt podpísal na tri a pol 
roka. „Je to veľká vec pre Mosesa 
i náš klub. Odchádza produktivita, 
ktorú sa budeme snažiť nahradiť. 
Transfer je nesmierne výhodný 
pre nás aj Mosesa. Samotný hráč 
prejavil záujem posunúť sa do lep-
šieho a ekonomicky silnejšieho 
klubu. Preto sme radi, že sa pre-
stup zrealizoval,“ povedal Miroslav 
Poliaček, generálny manažér FK 
Železiarne Podbrezová. Ako ná-
sledne dodal, prestupová čiastka 
je zaujímavá aj z dôvodu, že zahŕ-
ňa následné bonusy v podobe per-
centuálnej odmeny pri prípadnom 
ďalšom prestupe. 

„Touto cestou Mosesovi ďa-

M. Gončár
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kujeme za odvedené výkony a v 
budúcej kariére mu prajeme veľa 
športových a osobných úspechov,“ 
dodal M. Poliaček.

Návrat Špyrku
Celú jeseň laboroval so zranením. Až v závere roka sa objavil na trávniku 
v prípravnom stretnutí proti Pohroniu. Jozef Špyrka, stredopoliar FK Že-
leziarne Podbrezová, sa vracia na scénu po dlhej pauze. 

„Duel proti Pohroniu mi veľmi 
pomohol. Počas prestávky som sa 
pripravoval, aby som zistil, čo všetko 
musím zlepšiť. Veľmi som sa tešil z 
toho, že sme sa opäť stretli. Ale ob-
rovskú chuť bolo cítiť zo všetkých 
hráčov,“ povedal krátko po skončení 
prvého tréningu. 

Ako J. Špyrka priznal, momentál-
ne sa cíti výborne a môže zaberať s 
ostatnými spoluhráčmi. „Celý polrok 
som bol bez zápasu, no chlapcov 
som pozorne sledoval. Neviem sa už 
dočkať ligovej súťaže,“ priznal mla-
dý futbalista a následne dodal, že 
po dovolenkách sa so spoluhráčmi 
srdečne zvítal. „Na tvárach hráčov 
bolo vidieť úsmevy. Máme radosť z 
prípravy, tréningu, ale najviac sa te-
šíme na ligu,“ dodal.Jozef Špyrka.                    Foto: M. Gončár


