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Editoriál

Z nového roku sme neukrojili 
ani prvú časť z dvanásťkusovej 
mozaiky a už môžeme konšta-
tovať, že január je poriadne 
hekti cký. Dá sa povedať, že po-
kračujeme v nastolenom trende 
z predošlých mesiacov. Na kaž-
dodenné informácie o infl ácii, 
cenách energií, plynu či vojne 
na Ukrajine sme si akoby zvykli. 
Dnes v našej spoločnosti  a na 
celom Horehroní rezonuje naj-
mä aktuálna téma reformy ne-
mocníc. Zaradenie breznianskej 
nemocnice do najnižšej úrovne 
vyvolalo negatí vne reakcie a 
aj patričné emócie. Nečakaný 
krok ministerstva zdravotníctva 
nemôže mať pochopenie u ni-
koho z nás. A chladné neostalo 
ani vedenie nemocnice, samo-
správny kraj, mesto Brezno a 
Železiarne Podbrezová. Nároč-
ný boj zobrali zástupcovia me-
novaných inšti túcií do vlastných 
rúk a aj za pomoci obyvateľov 
celého Horehronia chcú prina-
vráti ť nemocnici nálepku regi-
onálna. A čo môžeme urobiť 
my? Odpoveď je jednoduchá. 
Podpísať petí ciu za zachova-
nie nemocnice v druhej úrovni. 
Nech babička z Telgártu nemusí 
dochádzať na špeciálne vyšet-
renie do Banskej Bystrice, nech 
majú mamičky z priľahlých de-
dín pôrodnicu „pod nosom“ a 
pacienti  nemuseli vyhľadávať 
odborníkov desiatky kilomet-
rov od domova. Zabojujme, aby 
bola zdravotná starostlivosť 
pre všetkých naďalej dostupná. 
Aby sa vedenie našej nemocni-
ce a zriaďovatelia mohli naďa-
lej sústrediť na jej rozvoj a nie 
na prekáračky s úradmi. Verme, 
že sa karta obráti , kompetentní 
aj na základe prejavu verejnosti  
prehodnoti a svoje rozhodnuti e 
a náš spoločný boj doti ahneme 
do úspešného konca. Držme si 
palce.

Milan Gončár

Proti zaradeniu nemocnice 

do najnižšej úrovne zabojujeme petíciou
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Na tlačovej konferencii na pôde nemocnice zaznelo mnoho argumentov za zachovanie NsP Brezno v druhej úrovni. Zľava: Ondrej Lunter, 
Vladimír Soták, Tomáš Abel, Jaroslav Mačejovský a Karol Vojtko.       Foto: M. Gončár

Ministerstvo zdravotníctva Sloven-
skej republiky zverejnilo v závere 
uplynulého roka prvú, čiastkovú 
fázu reformy nemocničnej siete. 
Podľa jej výsledkov bude na Slo-
vensku jedna nemocnica piatej 
úrovne, tri nemocnice štvrtej, de-
väť nemocníc tretej, 33 nemocníc 
druhej a 42 nemocníc prvej úrov-
ne. Nemocnica s poliklinikou Brez-
no, n.o. (NsP Brezno) fi guruje ako 
zariadenie prvej úrovne.

So zaradením breznianskej ne-
mocnice do najnižšej úrovne nesú-
hlasí jej vedenie, Banskobystrický 
samosprávny kraj a ani zriaďovate-
lia – Železiarne Podbrezová akciová 
spoločnosť (ŽP a.s.) a mesto Brezno. 
Preto pripravili petí ciu proti  tomuto 
kroku. Zástupcovia nemocnice, na 
čele s jej riaditeľom Jaroslavom Ma-
čejovským, Tomáš Abel, predseda 
Správnej rady NsP a primátor mes-
ta Brezno, Ondrej Lunter, predseda 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja a Vladimír Soták, člen Správ-
nej rady NsP a generálny riaditeľ ŽP 
a.s. o tom informovali na tlačovej 
konferencii na pôde nemocnice 12. 
januára. 

Neférové rozhodnuti e
Prítomní vyjadrili nesúhlas a os-

tro odsúdili rozhodnuti e minister-
stva. Argumentovali najmä skutoč-
nosťou, že dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti  sa 
pre ľudí z Horehro-
nia výrazne zníži. 
„Okres Brezno má 
okrem samotného 
mesta aj 29 obcí. 
Z tohto počtu by 
mali pacienti  až zo 
sedemnásti ch obcí 
dojazd do nemoc-
nice druhej a vyššej 
úrovne cez 45 mi-
nút. V niektorých prípadoch až cez 
jednu hodinu. V zime ešte viac. Ide 
pritom o 23-ti síc ľudí,“ upozornil T. 
Abel. Zároveň pripomenul napre-
dovanie nemocnice, úsilie perso-
nálu, ale aj investí cie, ktoré boli v 
poslednom období realizované, 
pričom bolo preinvestovaných viac 
ako osem miliónov eur zo zdrojov 
Európskej únie. „Ďalšie peniaze in-
vestovalo mesto Brezno a akciová 
spoločnosť Železiarne Podbrezová. 
Ide o stovky ti síc eur. Rozhodnuti e 
ministerstva zdravotníctva voči na-

šej nemocnici považujeme za nefé-
rové.“ 

Dôkazom neustálej snahy zvyšo-
vať kvalitu poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti  v NsP 
Brezno je aj zakú-
penie šiesti ch sanit-
ných motorových 
vozidiel pre nemoc-
ničnú záchrannú 
zdravotnú starost-
livosť. Tie boli do 
užívania slávnostne 
odovzdané pred 
tlačovou konfe-
renciou. „Žiadame 

kompetentných, aby rozhodnuti e 
zaradiť našu nemocnicu do prvej 
úrovne prehodnoti li. Zároveň ozna-
mujem začiatok peti čnej akcie, kto-
rú bude organizovať naše mesto, 
nemocnica, Železiarne Podbrezová 
a všetky obce na Horehroní. Takým-
to spôsobom budeme deklarovať, 
že s rozhodnutí m ministerstva zdra-
votníctva nesúhlasíme a žiadame o 
jeho zmenu,“ doplnil primátor. 

K výzve sa priklonil aj Ondrej Lun-
ter, banskobystrický župan. „Nikto 
nie je odporcom reforiem. S pri-

mátorom mesta Brezno už viac ako 
rok vystupujeme a žiadame od mi-
nisterstva zdravotníctva zásadnú 
reformu ambulantného sektoru. 
Tvrdíme, že ak chceme robiť čokoľ-
vek s nemocnicami, nemôžeme za-
čať skôr, ako sa uskutoční reforma 
ambulancie, pretože viac ako 80 
percent zdravotníckych výkonov má 
byť vykonávaných práve tam,“ dopl-
nil O. Lunter. 

Rozhodnuti e šokovalo
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP 

Brezno, bol po rozhodnutí  minister-
stva veľmi sklamaný. „Vďaka zriaďo-
vateľom – akciovej spoločnosti  Žele-
ziarne Podbrezová a mestu Brezno 
sa nám darí držať nemocnicu v dob-
rej kondícii. Na tejto pôde som sa 
stretol s politi ckými špičkami. Všetci 
kompetentní, vrátane premiéra či 
ministra, sa vyjadrovali pochval-
ne. Mal som pocit, že nás berú ako 
partnera, ako ozajstnú regionálnu 
nemocnicu. Preto ma rozhodnuti e, 
ktoré prišlo, šokovalo.“

Výzva na podpísanie
Vladimír Soták predniesol novi-

nárom viacero zmysluplných argu-
mentov. Brezniansku nemocnicu 
porovnal s inými slovenskými a pri-
pomenul, že vzdialenosť medzi jed-
notlivými nemocnicami druhej ka-
tegórie je často oveľa kratšia ako by 
bola dostupnosť adekvátnej zdra-
votnej starostlivosti  na Horehroní. 
„V Ružomberku a Dolnom Kubíne sú 
nemocnice druhej úrovne a vzdia-
lenosť medzi mestami je približne 
dvadsať minút. Dolný Kubín a Trste-
ná, takti ež druhá úroveň, dojazd asi 
39 minút. Nové Zámky a Komárno 
32 minút, Lučenec a Rimavská So-
bota 32 minút. Všetko sú to nemoc-
nice druhej úrovne. Nekriti zujem. 
Naopak, teším sa, keď sú vybave-
né a poskytujú čo najlepšie služby. 
Ale pýtam sa, prečo je nemocnica v 
Brezne zaradená do najnižšej úrov-
ne? Ak minister nezmení rozhod-
nuti e, nech sa vzdá funkcie. Nepo-
trebujeme niekoho, kto robí takéto 

rozhodnuti a a porušuje zákon.“
Následne vyzval všetkých ľudí na 

Horehroní, aby pripravovanú pe-
tí ciu podpísali. Obráti l sa aj na za-
mestnancov Železiarní Podbrezová 
a jej dcérskych spoločností . „Keď 
budú odborári v našej fabrike zbie-
rať podpisy, prosím, podporte spo-
ločnú iniciatí vu.“ 

Peti čné hárky budú mať predse-
dovia dielenských výborov ZO OZ 
KOVO, ich členovia, zástupcovia, 
pripravené budú v každej prevádz-
karni a na vrátniciach jednotlivých 
závodov. Zapojené budú aj samo-
správy, na čele so starostami obcí, 
ktorí budú zbierať podpisy od oby-
vateľov. 

Zánik nehrozí
Hoci je súčasná situácia nejasná a 

v obyvateľoch môže vyvolať obavy, 
Karol Vojtko, hovorca NsP Brezno, 
verejnosť upokojil. „Určite nehrozí, 
že by bola naša nemocnica zatvore-
ná alebo že by došlo v krátkodobom 
období k zatvoreniu jej dotknutých 
pracovísk. Avšak, z dlhodobého 
hľadiska určite hrozí, že sa nami 
poskytovaný rozsah zdravotnej sta-
rostlivosti  zúži a časom sa niektoré 
pracoviská stanú nadbytočnými 
alebo neudržateľnými. Minister-
stvu zdravotníctva sme hneď na 
začiatku tohto roka zaslali žiadosť 
o preradenie našej nemocnice do 
druhej úrovne, kde sme podrobne 
rozpísali všetky naše objektí vne dô-
vody podporujúce túto požiadavku. 
Ak by sa tak nestalo, v nasledujú-
com období, od roku 2024, by bolo 
ohrozené, v nami požadovanej mi-
nimálne druhej úrovni, poskytova-
nie nasledujúcich programov: gy-
nekologický, popáleninový, cievnej 
chirurgie, program nevaskulárnych 
intervencií, infektologický, klinickej 
onkológie a program kože, podkožia 
a prsníka.“

Priebeh petí cie a ďalšie rozhod-
nuti a budeme monitorovať a čitate-
ľov informovať na stránkach našich 
novín. V nasledujúcom čísle tému 
podrobnejšie rozoberieme.

Petícia
Za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., 

v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných 
zdravotníckych činností a za jej zaradenie 

do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne.

● Peti čné hárky nájdu zamestnanci ŽP a.s. u predsedov a ich zástupcov 
dielenských výborov ZO OZ KOVO. Pripravené budú v každej prevádzkar-
ni a na vrátniciach jednotlivých závodov.

● Peti čná akcia bude trvať do konca februára a jej jedinou podmienkou 
je vek od 16 rokov. 

● Pre obyvateľov bude k dispozícii aj elektronická petí cia, o ktorej sa 
viac dozvedia na stránke mesta Brezna, respektí ve na jeho sociálnych 
sieťach.

● Podpísať petí ciu môže ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska, ale aj ľudia, 
ktorí majú väzby na Brezno, no pôsobia v iných mestách, dokonca aj 
žijúci v zahraničí.

Z obsahu čísla
Na akúkoľvek krízu 
sa musíme pozerať 
ako na príležitosť

Napriek všetkým krízam v pre-
došlom roku dosiahol najväčší 
zamestnávateľ na Horehroní 
vynikajúci výsledok. No uplynu-
lých dvanásť mesiacov je už za 
nami a s nejasným pohľadom 
upierame zrak na rok 2023.

čítajte na strane 2

Náročný rok má za sebou 
aj ŽP Trade Bohemia

Spoločnosť ŽP Trade Bohemia, 
a.s., zabezpečuje na českom 
trhu predaj bezšvíkových oceľo-
vých rúr a príslušenstva vyrobe-
ných v podbrezovských železiar-
ňach. Vzájomná spolupráca trvá 
takmer tri desaťročia. 

čítajte na strane 2ŽP Group

Najviac si cením spoľah-
livosť nášho kolektívu

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. 
má za sebou úspešný rok. Nap-
riek všetkým prekážkam sa jej 
vedenie dokázalo s nástrahami 
vysporiadať, a preto sa aj hodno-
tenie uplynulých dvanásti ch me-
siacov nesie v pozití vnom duchu.

čítajte na strane 3

Železiarne Podbrezová

ŽP Group
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            Je veľmi dôle-
žité pripomenúť, že pre 
rok 2023 sme vo vedení 
ŽP a.s. urobili všetko, 

čo bolo v našich 
silách, aby sme mali 
v tomto roku dobrú 

štartovaciu pozíciu. A 
ona je viac ako dobrá.

Vladimír Soták ml.: Na akúkoľvek 
krízu sa musíme pozerať ako na príležitosť

Svet v súčasnosti bojuje s prob-
lémami rôzneho druhu. Neustále 
prijímame množstvo informácií o 
vývoji situácie na politickej a spo-
ločenskej úrovni. Hľadanie rieše-
ní sa stalo každodenným leitmotí-
vom predstaviteľov štátov, firiem 
či rôznych organizácií. Dôležité 
rozhodnutia prijíma 
aj vedenie akciovej 
spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová (ŽP 
a.s.). Napriek všet-
kým krízam v predoš-
lom roku dosiahol 
najväčší zamestná-
vateľ na Horehroní 
vynikajúci výsledok. 
No uplynulých dva-
násť mesiacov je už 
za nami a s nejasným 
pohľadom upierame 
zrak na rok 2023. Vedenie ŽP a.s 
je dnes postavené pred mnoho 
výziev a prijímanie dôležitých 
rozhodnutí. Nielen o nich sme sa 
rozprávali s Vladimírom Sotákom 
mladším, členom Predstavenstva 
a obchodným riaditeľom ŽP a.s. 

Nie je tajomstvom, že rok 2022 
bol pre ŽP a.s. veľmi úspešný. Ako 
ho hodnotíte z pohľadu obcho-
du?

- V prvom rade musím vyjadriť 
mierne prekvapenie, ale zároveň 
veľkú spokojnosť, aké dobré vý-
sledky sme v našej spoločnosti do-
siahli. Je to dôsledok dlhoročnej 
práce a príprav. V našom obchod-
nom oddelení to znamená výber 
portfólia zákazníkov, štruktúry 
predaja a nastavenie cenníkov. 
Vzhľadom na situáciu, aká bola na 
trhu, výsledky sú viac ako dobré. 

Ide o akýsi paradox. Uplynulých 
dvanásť mesiacov poznačila ener-

getická kríza, inflácia, konflikt na 
Ukrajine a napriek tomu sa žele-
ziarňam darilo. Čomu to pripisu-
jete?

- Na akúkoľvek krízu je dôležité 
pozerať sa ako na istú formu prí-
ležitosti. Nedá sa predpovedať, čo 
sa bude diať. No vždy je dobré mať 
už dopredu pripravené alternatí-
vy. Pokiaľ máme vedomosť, akým 
smerom sa situácia bude uberať, 

vyberieme vhodnú 
možnosť. Čiastočne 
ide aj o otázku šťas-
tia, že sa človek ne-
pomýli alebo že sa vo 
svete neudeje niečo 
zásadné. Za úspešné 
výsledky vďačíme aj 
našim dlhoročným 
stabilným zákazní-
kom. Vieme, čo mô-
žeme od nich očaká-
vať v ktoromkoľvek 
období. Na druhej 

strane, aj oni sa môžu spoľahnúť 
na nás. Vďaka tomu dokážeme 
predpovedať vývoj situácie a pod-
ľa nej reagovať. 

Nie je to však len o vzťahu ob-
chodník-zákazník...

- Samozrejme. Dobré výsledky 
by sa nezrodili bez veľkého úsilia 
celého tímu. Musíme neustále 
zbierať informácie nielen z trhu, 
ale je nevyhnutné mať základnú 
znalosť, čo sa deje na Slovensku, 
v Európe a vo svete. Z toho sa sna-
žíme vyskladať mozaiku a vhodne 
naplánovať najbližšie mesiace, 
prípadne príslušné obchodné ob-
dobie. 

Vyžadovali spomínané spoločen-
sko-politické problémy zvýšenú 
aktivitu vedenia spoločnosti, prí-
padne vášho obchodného úseku 
tak, aby bol hospodársky výsle-
dok čo najlepší?

- Naša snaha je stále rovnaká. 

Výrobný úsek, spolu s ďalšími od-
deleniami, sa intenzívne venoval 
nákladovému modelu. Na základe 
neho sme dokázali pripraviť určitú 
stratégiu predaja, ktorá sa mení v 
závislosti od situácie. Vieme veľmi 
presne, čo nás koľko stojí, čomu 
sa máme viac venovať, ktorý sor-
timent je doplnkový, prípadne, 
ktoré odvetvia sú pre nás vhodné, 
rentabilné alebo, naopak, neren-
tabilné. Na základe kombinácie 
všetkých týchto faktorov sa ľahšie 
prijímajú rozhodnutia. 

Keď sme sa minulý rok spolu roz-
právali, hovorili ste o snahe získať 
ďalších partnerov v rôznych kú-
toch sveta. Podarilo sa vám sta-
novený cieľ splniť? 

- V Európe máme trhy veľmi 
dobre obsadené. Samozrejme, 
vždy sa môžeme v tomto smere 
zlepšiť, prípadne upraviť štruktú-
ru zákazníkov. Ale súčasný stav na 
našom kontinente považujem za 
dobrý. Spomeniem ešte Severnú 
a Južnú Ameriku. V tejto oblasti 
pôsobíme obmedzene, ale stabil-
ne. Špecifická je Afrika, kde máme 
stále rôzne možnosti a, rozhodne, 
nie malé, kde by sme sa mohli ďa-
lej rozvíjať. Avšak, sme limitovaní 
tým, že väčšinu rokov sú naše pro-
dukty dlhodobo vypredané. 

Čo to znamená? 
- Nemáme extra veľké možnos-

ti, aby sme v podbrezovských že-
leziarňach rozširovali výrobu. A 
keď príde horšie obdobie, ťažšie 
sa naše výrobky presadzujú na 
ktoromkoľvek trhu. Preto musí-
me hľadať určitý balans, s ktorými 
objemami a kam sa posunúť, aby 
sme mali pootvorené dvere aj na 
také trhy ako je Afrika. Potenciál je 
a predpokladám, že v najbližších 
rokoch sa naše obchody mimo 
nášho kontinentu mierne zinten-
zívnia. Osobne si však nemyslím, 

že pôjde o veľký objem. Pretože 
ak by nastala takáto situácia, zna-
menalo by to, že Európa má ne-
jaký veľký problém. Čiže ak bude 
mať problém Európa, budeme sa 
snažiť presadiť. Ale uvedomuje-
me si, že to budeme mať ťažké. 
Ostatné krajiny sveta totiž nespia 
a ani nečakajú, že príde niekto z 
Európy a už vôbec nie niekto, kto 
nie je konkurencieschopný. Naša 
spoločnosť je momentálne kon-
kurencieschopná, ale vidíme vývoj 
Európskej únie, ktorý môže byť v 
konečnom dôsledku veľmi zlý. 

Rok 2023 pri-
náša množstvo 
otázok, možno 
aj obáv a ani 
najväčší analy-
tici si netrúfajú 
odhadnúť, čo 
prinesie. Aký 
rok očakávate 
vy?

- Ako každý 
rok, tak aj rok 
2023 súvisí s 
ekonomickou a 
politickou situ-
áciou nielen na 
Slovensku, ale aj v Európe a vo 
svete. Ak mám byť úprimný, od 
slovenskej vlády nič neočakávam. 
A to platí aj o budúcej, ktorá bude 
zložená po predčasných voľbách. 
Skôr sa pozerám na vývoj ekono-
miky Nemecka a Európskej únie. 
Žiaľ, vidím mnoho negatívnych 
signálov. Súčasná situácia vo svete 
nie je naklonená ekonomickému 
rozmachu. Skôr naopak. Myslím 
si, že dôjde k stagnácii, možno aj 
malému útlmu. Ale to je dnes veľ-
mi ťažké predpovedať. V priebehu 
niekoľkých mesiacov môže byť 
všetko úplne inak. V Železiarňach 
Podbrezová sa snažíme pripra-
vovať aj na horšie scenáre. Pred 
nami stojí jeden veľký problém, a 

to je otázka dumpingu voči Číne, 
ktorý sa končí na konci júna tohto 
roku.

Môžete bližšie vysvetliť, o čo ide?
- Európska komisia nemá záu-

jem riešiť dovoz tovarov z tretích 
krajín a ani nijako ho obmedzovať. 
Naše postavenie ako európskeho 
výrobcu je absolútne neférové a 
v druhej polovici roka bude ešte 
horšie, pokiaľ Európska komisia 
neprijme iné záväzné rozhodnutie. 
Komplikácie očakávam najmä na 
trhu valcovaných rúr. Myslím si, že 
z časti sme na situáciu pripravení 

a rovnako sa bu-
deme pripravo-
vať v najbližších 
mesiacoch tak, 
aby štruktúra 
nášho predaja 
bola konkuren-
cieschopná, aj 
napriek takýmto 
neférovým do-
vozom z tretích 
krajín.

Situácia nie je a 
nebude jedno-
duchá. Ste nap-

riek tomu optimista?
- Je veľmi dôležité pripomenúť, 

že pre rok 2023 sme vo vedení ŽP 
a.s. urobili všetko, čo bolo v našich 
silách, aby sme mali v tomto roku 
dobrú štartovaciu pozíciu. A ona 
je viac ako dobrá. Sme pripravení 
finančne pokryť navýšené náklady 
za energie a plyn, prípadne ďalšie 
komodity. Zároveň sme znížili úve-
rový rámec. Do veľkej miery vie-
me plánovať náklady na celý tento 
rok, keďže máme podpísané kon-
trakty na elektrickú energiu a plyn. 
Nikdy sme neboli lepšie pripravení 
na krízové obdobia ako teraz. Mô-
žem teda povedať, že sme urobili 
maximum, aby rok 2023 dopadol, 
podľa možností, čo najlepšie.

Na slovíčko s riaditeľom dcérskej spoločnosti

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Náročný rok má za sebou aj ŽP Trade Bohemia

Spoločnosť ŽP Trade Bohemia, 
a.s., zabezpečuje na českom trhu 
predaj bezšvíkových oceľových 
rúr a príslušenstva vyrobených 
v podbrezovských železiarňach. 
Vzájomná spolupráca trvá takmer 
tri desaťročia. Ani nášho stabilné-
ho partnera neobišli minulý rok 
spoločensko-ekonomické problé-
my súčasnosti. Vedenie podniku 
muselo promptne reagovať na 
všetky výzvy, aby na konci de-
cembra mohlo skonštatovať, že 
odchádzajúci rok bol úspešný. 

Predošlé obdobie sme bilancovali 
s Martinom Čermákom, generál-
nym riaditeľom ŽP Trade Bohe-
mia, a.s.

Turbulentný rok 2022 je za nami. 
Aký bol z pohľadu ŽP Trade Bohe-
mia, a.s.?

- Uplynulý rok bol naplnený 
veľkým množstvom momentov a 
udalostí, ktoré ovplyvnili a zme-

nili náš spôsob a tiež vnímanie 
súkromného i pracovného života. 
Po ústupe covidovej pandémie bol 
koncom februára na východe Eu-
rópy rozpútaný vojenský konflikt, 
ktorý nemá v modernej dobe ob-
doby. Táto skutočnosť 
veľmi tvrdo ovplyvnila 
ekonomiku a hospo-
dárstvo v Európskej 
únii. Podiel dodávok 
životne dôležitých su-
rovín a energií pochá-
dzajúcich z Ruska do 
európskych krajín bol 
postupne znížený ale-
bo zastavený. Náhrada 
a zaistenie alternatív-
nych energetických 
zdrojov je zložitý a dl-
hodobý proces. Bolo len otázkou 
času, kedy sa táto situácia začne 
priamo premietať do cenových 
úrovní týchto komodít, a tak došlo 
ku skokovým násobným nárastom. 

Aké ďalšie faktory ovplyvnili fun-
govanie vašej spoločnosti?

- Naša ekonomika bola zasia-

hnutá aj ďalším nepriaznivým 
vplyvom, a to vyššou infláciou. Jej 
priemerná miera za rok 2022 bola 
na úrovni 15,1 percenta, čo je dru-
há najvyššia hodnota od vzniku sa-
mostatnej Českej republiky. Nap-

riek nepriaznivým 
okolnostiam česká 
ekonomika v prvej 
polovici vlaňajšieho 
roku medziročne rá-
stla o 4,2 percenta, 
oproti záveru obdo-
bia, kedy došlo k spo-
maleniu s náznakmi 
miernej recesie. Sú-
časné odhady výšky 
HDP v roku 2022 sa 
pohybujú na rastovej 
hodnote 2,4 percen-

ta. Cez vyššie uvedené fakty sa 
našej spoločnosti podarilo na čes-
kom trhu realizovať pre nás obvyk-
lý objem predaja rúr a obchodne 
zaistiť servisnú činnosť smerujúcu 
k spokojnosti zákazníka. 

Môžete teda hodnotiť rok 2022 
ako úspešný?

- Minulý rok sa nám, napriek 
všetkým nepriaznivým udalos-
tiam, podarilo realizovať predaj 
produktov ŽP a.s. na českom trhu 
v objemoch a cenách, ktoré nám 
umožnili dosiahnutie dobrého 
hospodárskeho výsledku. 

Keby sme to rozmenili na drob-

né, aký bol objem predaja reali-
zovaný v Českej republike v roku 
2022?

- Keď poviem presné čísla, tak 
oceľových blokov sme predali 18 
718 ton, oceľových rúr valcova-
ných za tepla viac ako 12-tisíc ton, 
presných rúr ťahaných za studena 
6 387 ton, z hutnej druhovýroby 
sme predali 177 ton a rúrových 
navarovacích oblúkov a prechodov 
78 ton. Naše odberateľské portfó-
lio sa historicky zásadne nemení 
a je stále nastavené väčšinovým 
podielom na dodávky pre veľko-
obchodné skladové spoločnosti. 
V druhom polroku a v závere roka 
boli zákazníci z tejto oblasti v oča-
kávaní znižovania cien hutníckych 
výrobkov. Preto znížili objem svo-
jich požiadaviek. Táto situácia bola 
citeľnejšia v komodite valcovaných 
rúr. Vo výberových konaniach a na 
opravy energetických zariadení sa 
nám však podarilo získať objem, 
ktorý tieto výpadky čiastočne na-
hradil. 

Dalo sa nejakým spôsobom pri-
praviť na všetky prekážky?

- Pripraviť sa na spomínané 
problematické stavy nebolo cel-
kom možné. Najmä vojenský 
konflikt na Ukrajine bol, bohu-
žiaľ, kľúčovým momentom, ktorý 
odštartoval negatívne vplyvy na 
hospodárstvo nielen v európskych 
krajinách. Z tohto dôvodu sme 

sa začali stretávať s rastúcimi ce-
nami pohonných hmôt, energií a 
surovín, ktoré začali ovplyvňovať 
spotrebiteľské ceny potravín, to-
varov a služieb. Čiastočná pomoc 
prichádza zo strany štátu v po-
dobe zastropovania cien energií, 
ktoré sú však i tak násobne vyššie, 
oproti minulým rokom. Zmieňova-
ná pomoc ale zďaleka nepokrýva 
nárast životných a pri podnikateľ-
ských subjektoch prevádzkových 
nákladov. 

Rok 2023 prináša mnoho otázni-
kov. Nikto nevie presne povedať, 
ako sa bude situácia vyvíjať. Pred-
sa len, aké sú vaše odhady, možno 
vízie do nasledujúcich mesiacov?

- V týchto dňoch zabezpečuje-
me výrobné objednávky na feb-
ruár 2023. Štart do nového roku 
z obchodného pohľadu nie je zlý, 
objem objednávok odpovedá na-
šim štandardom. Vývoj a odhad 
situácie na trhu pre ďalšie mesia-
ce nie je, vzhľadom k stále pretr-
vávajúcemu vojenskému konfliktu, 
jednoduché predikovať. 

V závere by som rád poprial 
všetkým zamestnancom skupiny 
ŽP Group v novom roku veľa zdra-
via, pokoja a spokojnosti.

            Minulý rok sa nám, napriek všetkým 
nepriaznivým udalostiam, podarilo realizovať 

predaj produktov ŽP a.s. na českom trhu 
v objemoch a cenách, ktoré nám umožnili 

dosiahnutie dobrého hospodárskeho výsledku.
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Pohľad na demontovaný otočný dopravník pece EAF, na ktorom sa uskutočnila výmena 
podvozkov a koľaje otoče.  Foto: M. Oravec

V oceliarni realizovali strednú opravu
Ing. Michal Oravec
prevádzková strojná údržba oceliarne

Stredná oprava v prevádzkarni 
oceliareň sa uskutočnila v pláno-
vanom termíne od 5. do 9. decem-
bra. Podieľali sa na nej interní za-
mestnanci prevádzkovej strojnej 
údržby, elektroúdržby a výrobní 
pracovníci oceliarne. Do strednej 
opravy boli v značnom rozsahu za-
pojené aj prevádzkarne doprava a 
energetika. Z dôvodu veľkých roz-
sahov prác sme naše kapacity do-
plnili aj zamestnancami externých 
firiem, s ktorými máme dlhoročne 
dobré skúsenosti, ako napríklad 
firmy Stainless master a Eco next. 
Celkovo sa na oprave podieľalo 
desať externých firiem, ktoré pre 
nás zabezpečovali rôzne špecific-
ké práce.

Oprava sa uskutočnila vo všet-
kých strediskách oceliarne. Z väč-
ších prác na peci EAF bolo vymene-
né vodou chladené veľké veko, pri 
ktorom máme nastavenú životnosť 
na jeden rok. Vymenili sme aj otoč-
né kĺby pripojenia chladenia pev-
ného kolena a nosník pre uchyte-
nie troskového žľabu, ktorý bol už 
značne deformovaný. Nastavovali 
a menili sme vodiace kladky stĺpov 
ramien elektród. Demontovali sme 
násypku prísad do pece, ktorá bola 
zrenovovaná a bol zväčšený jej ob-
jem. Na otočnom dopravníku sme 
vymenili značne poškodenú koľaj a 
podvozky dopravníka. 

Revízia ramena číslo 2
Každú strednú opravu zasielame 

jedno z troch ramien na mechanic-
kú dielňu v novom závode, kde vy-
konajú jeho revíziu. Tentokrát bolo 
na rade rameno číslo 2. Po niekoľ-
kých rokoch sa na ňom uskutočnila 
aj kompletná výmena elektrickej 
izolácie, ktorú nám ďalej popísal 
majster elektroúdržby Michal Vo-

jenčiak: 
„Rameno elektródy musí byť 

odizolované od ostatnej konštruk-
cie pece. Stav tejto izolácie sa pra-
videlne kontroluje počas stredných 
opráv. Počas prevádzky vznikajú 
vplyvom tepla a mechanického na-
máhania vo vrstvenej izolácii drob-
né praskliny zhoršujúce izolačné 
vlastnosti. Počas uplynulých rokov 
sa vždy odstránila len vrchná vrst-
va izolácie a naniesla sa nová, vnú-
torné vrstvy ale zostávali pôvodné. 
Aj vďaka trochu dlhšej decembro-
vej oprave sme sa rozhodli vyme-
niť všetky vrstvy izolácie. Už počas 
demontáže sa tento krok ukázal 
ako potrebný, keďže vo vnútor-
ných vrstvách boli praskliny dlhé aj 
niekoľko centimetrov. Počas troch 
dní pracovníci elektroúdržby úplne 
odstránili všetky vrstvy izolácie z 
obidvoch nosných domcov rame-
na a naniesli ich nanovo. Vrchná 
požiarno-odolná vrstva potrebo-
vala navyše dva dni na vytvrdnu-

tie, aby plnila izolačnú funkciu, až 
potom mohlo byť rameno spätne 
namontované na pec EAF.“

Ďalšie práce počas opravy
Na peci LF bola vymenená znač-

ne opotrebovaná násypka prísad a 
nahradili sme zastaraný stavoznak 
autoklávu v hydraulike za nový typ. 
Bola vymenená stanica vzduchovej 
pošty na peci aj stanica v labora-
tóriu.

Na zariadení plynulého odlieva-
nia bola vystužovaná konštrukcia 
vo vnútri sekundárnej komory a 
boli vymenené obslužné plošiny 
na druhom a treťom liacom prúde. 
Vymenili sme ventilátor odsáva-
nia pár a koleno s časťou potru-
bia okujovej vody zo sekundárnej 
komory. Preventívne, ako každú 
strednú opravu, sme vymenili ťaž-
no-rovnacie stolice, tentokrát na 
prvom liacom prúde. Preventívne 
bol vymenený káblový nosič re-
začky na treťom prúde a vyme-

nený nosník odbavovacích sklzov 
pod rezačkami. Na chladníku bola 
zrenovovaná roštnica a vymenené 
brzdy pohonu chladníka. 

Na zdvíhacích zariadeniach boli 
väčšie práce vykonané na žeriave 
číslo 234. Ide o strategický liaci 
žeriav, na ktorom boli vymenené 
obidve prevodovky pojazdu veľ-
kej mačky a dve záberové kolesá 
na veľkej mačke, ktorej nosnosť je 
125 ton. V expedičnej hale, na že-
riave číslo 239, sme vymenili obi-
dve prevodovky pre pojazd mosta 
a dve pojazdové kolesá na moste. 
Na homogenizačnom šrotovom 
poli, na žeriave číslo 321, bolo vy-
menené zdvihové lano a jedno po-
jazdové koleso na moste žeriava.

Z elektrických prác, okrem spo-
mínanej práce na výmene elektro 
izolácií na ramene číslo 2 EAF, bola 
vykonaná vlastnými kapacitami 
čiastočná výmena kabeláže na veľ-
kej mačke strategického sádzacie-
ho žeriavu číslo 269 s nosnosťou 
160 ton. V čerpačke bol preventív-
ne vymenený motor na čerpadle 
okujovej vody.

Ako každú strednú opravu, za-
mestnanci odboru riadenia a za-
bezpečenia kvality skontrolovali 
lopatky ventilátorov odsávania 
elektrickej oblúkovej pece a pome-
rali hrúbky stien vodou chladených 
komponentov odsávacieho potru-
bia EAF. Výsledky ich meraní sú pre 
nás dôležité pre vyhodnotenie ži-
votnosti dielov.

Pokračovanie strednej opravy
Odstávka zariadení sa neskon-

čila posledným dňom plánovanej 
strednej opravy. Naďalej pokra-
čoval výrobný prestoj oceliarne, 
v ktorom sa v termíne od 12. de-
cembra uskutočnilo meranie na 
zariadení plynulého odlievania 
firmou Danieli. Dôvodom bolo 
zistenie aktuálneho technického 

stavu zariadenia pre prípadné ko-
rekcie, ako aj príprava zmapovania 
zariadenia pre plánovanú rozsiahlu 
rekonštrukciu sekundárnej komo-
ry v augustovej strednej oprave v 
tomto roku. Bolo vykonané me-
ranie zdvihov a oscilácie kryštali-
zátorov na oscilačných stoloch a 
meranie rádiusu oporných valcov 
v sekundárnej komore od kryštali-
zátorov po ťažno-rovnacie stolice. 
Taktiež sa uskutočnilo vytyčovanie 
referenčných bodov pre potreby 
týchto meraní, ako aj pre pláno-
vanú rekonštrukciu. Počas mera-
ní boli naši zamestnanci údržby 
nápomocní firme Danieli podľa 
ich požiadaviek demontážnych a 
montážnych prác nevyhnutných 
pri meraní.

V tomto termíne sme využili čas 
odstávky na pokračovanie v kon-
trolách a opravách strojných zaria-
dení pre dosiahnutie čo najlepšie-
ho technického stavu. Vyčistili sme 
nádrž hydrauliky EAF a prefiltrovali 
hydraulickú kvapalinu Montral v 
objeme približne osem metrov ku-
bických. Skontrolovali a vykonali 
sme údržbu dopravníkov prísad, 
posuvných brán, podvozkov dog-
house, atď.

Spustenie výroby sa uskutočnilo 
podľa plánu, 16. decembra, v prvej 
zmene. Veríme, že vykonané práce 
počas strednej opravy udržia tech-
nologické zariadenia v prevádz-
kyschopnom stave s minimálnou 
poruchovosťou a vysokou kvalitou 
výroby a že aj nasledujúce opravy 
zvládneme v požadovanom termí-
ne a kvalite.

Chcem sa poďakovať všetkým 
zamestnancom, ktorí sa podieľa-
li na strednej oprave priamo, ale 
aj nepriamo, ako napríklad odbor 
zásobovania, ktorý sa snaží dodr-
žiavať všetky nami požadované 
termíny dodania materiálov, čo je 
pre nás obzvlášť dôležité.

Roman Veverka: Najviac si cením spoľahlivosť nášho kolektívu 
Na slovíčko s riaditeľom dcérskej spoločnosti

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. má 
za sebou úspešný rok. Napriek 
všetkým prekážkam sa jej vede-
nie dokázalo s nástrahami vyspo-
riadať, a preto sa aj hodnotenie 
uplynulých dvanástich mesiacov 
nesie v pozitívnom duchu. Ro-
man Veverka, generálny riadi-
teľ spoločnosti, sa v rozhovore 
obzrel za predošlým obdobím, 
zbilancoval dosiahnuté výsledky 
a prezradil, čo očakáva od roku 
2023.

Skúsme na úvod zhodnotiť uply-
nulý rok. Aký bol v spoločnosti ŽP 
EKO QELET a.s.?

- Ak by som ho mal 
vystihnúť jedným slo-
vom, použijem prívlas-
tok úspešný. Prekonali 
sme väčšinu nástrah, 
ktoré nám postupne 
z rôznych smerov pri-
chádzali do cesty a vý-
sledky nasvedčujú, že 
sme túto prekážkovú 
dráhu zvládli výbor-
ne. To nás však určite 
nezvádza na nejakú 
prehnanú hrdosť či uspokojenie. 
Nefungujeme na poli podnikania 
prvý rok, a preto sme si vedomí, že 
úspech je síce povznášajúci a opoj-
ný, ale tak, ako všetko iné, ani tento 
netrvá večne. Preto zostávame pri 
zemi a postupne plníme naše vytý-
čené ciele.

Čo bolo pre vás najpovzbudivejšie 
v roku 2022?

- Najviac si cením spoľahlivosť 
kolektívu našej spoločnosti. Aj mi-
nulý rok sa potvrdilo, že napriek 
značnému teritoriálnemu rozptýle-
niu sme zohratý tím, ktorý v prípa-
de potreby dokáže bez enormného 
vypätia dlhodobo plniť požadova-
né úlohy. Na to je potrebné nielen 
každodenné pracovné nasadenie 
každého jedného nášho zamest-
nanca, ale aj súčinnosť zo strany 
akcionárov a vedenia spoločnosti. 
Som presvedčený, že v našom prí-
pade je podpora založená na féro-
vosti a úprimnosti, čoho dôkazom 
sú dosiahnuté výsledky. Čím ďalej, 
tým viac sa mi potvrdzuje, že inves-
tície do zamestnancov sú z hľadiska 

dlhodobej prosperity 
firmy to najdôležitej-
šie. A keďže sme aj po 
minulé roky na túto 
oblasť kládli dôraz, 
pri stanovovaní toh-
toročných cieľov ide o 
jednu z našich priorít.

Hoci bol rok 2022 
úspešný, museli ste 
sa popasovať s mno-
hými prekážkami. 

Čo vás najviac potrápilo a vďaka 
čomu sa vám podarilo nástrahy 
prekonať?

- Bez toho, aby som ktorúkoľvek 
udalosť zľahčoval, znovu musím 
zdôrazniť, že prvoradým predpok-
ladom pre zvládnutie problémov 
bola vyspelosť našich zamestnan-

cov. Negatívnych udalostí bolo viac. 
Na začiatku roka sme s obavou 
predpovedali vývoj priemyselnej 
produkcie a vplyvov nového vírusu 
na globálnu ekonomiku. Nestačilo. 
Prišiel vojnový konflikt za našimi 
hranicami. Na-
sledovali inflačné 
rasty, pribrzďo-
vanie ekonomík, 
zvyšovanie úro-
kových sadzieb, 
pokles dopytu po 
výrobkoch a služ-
bách. Na jeden 
rok ohromne 
veľa negatívnych 
vplyvov.

Je interesant-
né, že napriek 
všetkému sa trhy 
dokázali veľmi 
rýchlo týmto 
vplyvom prispô-
sobiť. A druhá 
zaujímavosť v 
tejto súvislosti je, že problémy, kto-
ré sa v minulých obdobiach javili 
ako neprekonateľné, boli rýchlo vy-
riešené a takmer zabudnuté. 

Čomu pripisujete, že problémy 
boli takto rýchlo vyriešené?

- Je to dôsledok toho, že žijeme 
rýchlu dobu, ktorá nás núti okam-
žite reagovať na nové a nové situ-
ácie. Čo platilo včera, je dnes neak-
tuálne. Alebo, trochu nadnesene, 
dnešné noviny budú zajtra na dne 
odpadkového koša.

Na jednej strane je to škoda, lebo 

minulosť je okrem iného zdrojom 
skúseností, ktoré pri dostatku času 
a zdravého rozumu dokážeme vy-
užiť pri riešení súčasných situácií. 
Na druhej strane nás to núti byť 
odolnejší voči novým vplyvom, sme 

nútení ich prijať 
a prispôsobiť sa 
im operatívnej-
šie a nekompro-
misnejšie. Dôle-
žité je, že väčšina 
našich rozhodnu-
tí a konaní mala 
správne smero-
vanie a viedla 
k posilňovaniu 
a rozvoju našej 
spoločnosti.

V minulom roku 
ste pokračovali 
aj v rôznych in-
vestičných akci-
ách. Čo všetko 
sa vám podarilo 

v tomto smere? 
- Okrem každoročnej prirodzenej 

obnovy hnuteľného majetku sme 
značnú časť prostriedkov investo-
vali do úpravy a modernizácie ob-
jektov a plôch našich prevádzok. 
Taktiež sme posilnili technologické 
vybavenie stredísk v oblasti spraco-
vania neupravených druhov kovo-
vých odpadov.

Osobitnú kapitolu tvoria investí-
cie do rozvoja prevádzkového port-
fólia, ktoré posilňujú pozíciu našej 
spoločnosti na trhu so spracovaním 
kovového odpadu. Zvláštne posta-

venie medzi nimi má minuloročné 
nadobudnutie komplexného zaria-
denia na zber a spracovanie kovo-
vých odpadov v Nových Zámkoch a 
Leviciach.

Je pred nami rok 2023, ktorý pri-
náša mnoho otáznikov. S akými 
cieľmi a víziami do neho vstupu-
jete?

- Tieto časy sa vyznačujú značnou 
nepredvídateľnosťou. Prihliadajúc 
na túto skutočnosť, ale aj v kon-
texte s vyššie uvedeným, sa bude-
me riadiť postupmi, ktoré sa nám 
v posledných rokoch osvedčili. Pre 
rozšírený rozvoj majetku spoloč-
nosti máme vždy pripravený balík 
akcií, z ktorého podľa aktuálnych 
podmienok a možností zaraďujeme 
jednotlivé položky do realizácie.

Naďalej sa budeme snažiť po-
silňovať našu pozíciu slovenského 
lídra v spracovaní starých vozidiel. 
Rozširovaním prevádzkových kapa-
cít budú rásť aj naše preferencie na 
trhu s oceľovým šrotom a iných ko-
vových odpadov. Chceme si udržať 
a prehlbovať povesť stabilného a 
spoľahlivého obchodného partne-
ra.

Ďakujem všetkým, ktorí sa priči-
nili o mimoriadne vlaňajšie výsled-
ky a zároveň im prajem pevné zdra-
vie a úspešný rok 2023.

          Naďalej sa bude-
me snažiť posilňovať 

našu pozíciu 
slovenského lídra v 
spracovaní starých 

vozidiel. Rozširovaním 
prevádzkových 

kapacít budú rásť 
aj naše preferencie 
na trhu s oceľovým 

šrotom a iných 
kovových odpadov.
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Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s., a Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
ŽP a.s., počas úvodného príhovoru.                     Foto: M. Gončár

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

  Cieľom tohto 
stretnutia je, aby 
ste sa spoznali. 

My v Podbrezovej 
máme jediné prianie. 

Pomáhajme si, 
spolupracujme a tešme 
sa, keď sa nám podarí 
urobiť niečo pozitívne. 
Lebo ako sa zariadime, 

tak budeme žiť.

O. LUNTER ml. T. ABEL J. MAČEJOVSKÝ L. HLAVATÁ ŠEBOVÁ J. ĎURIAN

Pred náročným rokom zazneli aj slová optimizmu

Koliba Stupka na Táľoch privítala 
po dvoch pandemických rokoch 
zástupcov vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová 
(ŽP a.s.), predstaviteľov stred-
ného manažmentu a zástupcov 
verejnoprávnych, spoločenských 
a kultúrnych inštitúcií. Na tradič-
nom novoročnom prípitku hos-
tia bilancovali predošlé obdobie, 
utužili pracovné vzťahy a načrtli 
plány do nasledujúceho obdobia. 
Slávnostné popoludnie otvoril 
Vladimír Soták, predseda Pred-
stavenstva a generálny riaditeľ ŽP 
a.s. Privítal hostí a do roku 2023 
im zaželal všetko dobré. 

„Cieľom tohto stretnutia je, aby 
ste sa spoznali. My v Podbrezovej 
máme jediné prianie. Pomáhajme 
si, spolupracuj-
me a tešme sa, 
keď sa nám po-
darí urobiť niečo 
pozitívne. Lebo 
ako sa zariadime, 
tak budeme žiť. 
Všetky prostried-
ky, ktoré inves-
tujeme, sú dob-
ré pre nás, naše 
deti a vnukov. 
Želám vám veľa 
zdravia a šťastia. 
Nech sa vám darí 
v tom, čo robíte, 
ale aj v tom, čo 
dokážeme spolu vytvoriť. Pretože 
to by malo byť zmyslom nášho ži-
vota. Zišlo sa tu veľa ľudí, ktorých 
mám rád. Šírme medzi sebou lásku 
a prajme si všetko najlepšie,“ za-
znelo z úst generálneho riaditeľa.

V príjemnom prostredí a priateľ-
skej atmosfére si prítomní pripili a 
v družnej debate strávili príjemné 
popoludnie. 

Niekoľkých z pozvaných hostí sme 
oslovili a opýtali sa ich, čo očaká-
vajú od nového roka a aké želanie 
posielajú ľuďom v celom regióne. 

● Ondrej Lunter ml., predseda 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja

- Rok, ktorý nás čaká, je nepred-
vídateľný a ťažký. Hovoria o tom 
prognostici na Slovensku, ale aj v 
Európe a na svetových trhoch. Trá-
pi nás inflácia, rastúce ceny energií 
a množstvo ďalších problémov. V 
jednom som si ale istý. Železiarňam 
Podbrezová sa bude dariť, pretože 
majú veľmi dobré vedenie, čo sme 
videli aj počas predchádzajúcich 
rovnako ťažkých rokov. Minuloroč-
né vynikajúce hospodárske výsled-
ky sú jasným dôkazom, že správni 

ľudia sedia na správnom mieste a 
myslia na celý región. Jeho obyva-
telia a zamestnanci Železiarní Pod-
brezová sa nemajú čoho obávať, 
pretože sú v dobrých rukách. 

Prajem všetkým obyvateľom 
kraja, aby sme mali to, čo nám v 
predchádzajúcich rokoch pomohlo 
prekonať ťažké krízy – súdržnosť a 
ľudskosť. Nech má každý pri sebe 
niekoho, o koho sa môže v nároč-
ných chvíľach oprieť a kto mu po-
môže. Banskobystrický samospráv-
ny kraj a aj mesto Brezno budú stáť 
pri obyvateľoch a pomáhať im pri 
zvládaní všetkých kríz.  

● Tomáš Abel, primátor mesta 
Brezna

- Ciele do roka 2023 boli dané už 
pred voľbami v minulom roku. Sta-
novili sme si ich aj na toto obdo-
bie. Prvoradou úlohou je stabilizo-

vať chod mesta, 
pretože aj čita-
telia vedia, čo 
sa deje v krajine 
na úrovni ener-
gií či inflácie, 
ktorá vstupuje 
do života samo-
správy, ako i do 
života podnikov 
a zamestnáva-
teľov. Práve v 
týchto veciach 
máme najmä 
krátkodobé cie-
le. Musíme ich 
splniť, aby sme 

dokázali fungovať v ďalšom obdo-
bí a naplnili plán, ktorý bol daný, 
najmä čo sa týka investícií v našom 
meste. Musím a chcem byť opti-
mista aj napriek súčasnému vývo-
ju. Ak dáme do toho aj so zamest-
nancami ešte viac energie, verím, 
že všetko zvládneme.

Ľuďom želám, aby prežívali v 
prvom rade pokoj, mali zdravie a 
všetko dobré v rodinách. Aby ich 
neopúšťala nádej, že sa všetko 
zlepší. Uvedomujem si, akú ná-
ročnú situáciu zažívajú. Preto im 
prajem veľa síl. Verím, že spoločne 
zabojujeme o to, aby sa v Brezne 
a na celom Horehroní žilo dobre a 
možno aj lepšie. 

● Jaroslav Mačejovský, riaditeľ 
Nemocnice s poliklinikou Brezno, 
n.o.

- Každý dobrý hospodár vie, že 
nemôže mať tri roky po sebe zlú 
úrodu. Prežili sme pandemické 
roky, uplynulý bol zasa energetic-
ký, ako ho nazývame. Obrovský 
nárast cien za energie sa dotkol 
aj nemocnice. Ide o štvornásobný 
skok, ktorý cítime dodnes. Záro-
veň je náš sektor podfinancovaný 
a peňazí je stále málo. Keď k tomu 

prirátame nárast cien, rozdiel sa 

ešte prehĺbil. Nech robíme čo ro-
bíme, viac ako 90 percent príjmu 
nemocnice prichádza zo zdravot-
ných poisťovní. Tie si spomínané 
faktory akoby neuvedomovali. 
Roky sú zdravotné výkony platené 
rovnako cez DRG systém. Nie sú 
zohľadnené žiadne kapitálové vý-
davky nemocnice. Kondíciu, ktorú 
si držíme, máme len vďaka tomu, 
že sú jej zriaďovateľmi, okrem Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, aj Železiarne Podbrezo-
vá a.s. a mesto Brezno.

Zároveň platí príslovie. „Múd-
ry človek nemusí byť chorý, aby 
poznal cenu zdravia.“ Niekedy 
stretávame v nemocnici ľudí, kto-
rí si svoje zdravie nevážia a akoby 
si ani neuvedomovali jeho cenu. 
Nemocnica ale nedokáže zázra-
ky a nemá ani prsteň princeznej 
Arabely. V rámci demokracie sme 
totiž dospeli do štádia, že ak vás v 
nemocnici nevyliečia a domov ne-
odchádza pacient zdravý, tak sme 
pochybili, lekári urobili zlú robotu 
a neodviedli sme prácu tak, ako 
máme. Akoby si ľudia nepripúšťa-
li inú alternatívu a zabudli, že pre 
človeka nadišiel čas odísť. 

Mali by sme sa vrátiť ku klasic-
kým hodnotám a hodnotovým reb-
ríčkom. Viac si vážiť prácu jeden 
druhého, lepšie rozlišovať veci, 
ktoré sú pre život dôležité. Denne 
sme vystavení rôznym otázkam. Čo 
dnes cítime? Čo ideme robiť? Po-
litická situácia je zlá, energetická 

situácia je zlá, realitná bublina je 
zlá a ešte sa aj planéta zbláznila. 
Lyžovať sa nedá, v decembri máme 
dvadsať stupňov nad nulou. Dá sa 
pracovať v takejto atmosfére? Že-
lám všetkým trošku viac optimiz-
mu. Skúsme sa pozrieť do zrkadla 
a každý začať sám od seba. 

● Lenka Hlavatá Šebová, Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVR) Brezno - riaditeľka odbo-
ru služieb zamestnanosti 

- Rok 2023 bude náročný, ale 
určite ho zvládneme tak, ako tie 
predošlé. Od 1. januára 2023 na-
dobudla účinnosť novela zákona 
č. 5/2004 Z. z. Zákona o službách 
zamestnanosti, ktorú bude potreb-
né zakomponovať do praxe. Končí 
nám aj štvorročné projektové ob-
dobie, ktoré bude dobiehať do ok-
tóbra, ale som presvedčená, že sa 
môžeme tešiť na nové zaujímavé 
projekty alebo na predĺženie tých, 
ktoré v praxi fungujú najlepšie.

Som veľmi hrdá, že v našom 
okrese sídli firma Železiarne Pod-
brezová a.s., ktorá patrí medzi 
najvýznamnejších zamestnávate-
ľov v hutníckom priemysle nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Spolupracujeme vo viacerých ob-
lastiach. V neposlednom rade, 
snahou obidvoch strán je zabez-
pečenie výroby prostredníctvom 
vhodných, potenciálnych zamest-
nancov. Vzájomne sa informuje-
me o potrebách zamestnávateľa 
a o možnostiach pomoci zo strany 

ÚPSVR Brezno. Budeme sa snažiť 
aj naďalej pokračovať v spolupráci 
pri riešení vzniknutých situácií.

Do nového roka 2023 prajem 
všetkým ľuďom veľa šťastia, zdra-
via, vzájomného porozumenia, to-
lerancie a optimizmu. Na Horehro-
ní sme vždy boli súdržní, a preto sa 
aj v týchto neľahkých časoch zom-
knime a snažme sa byť voči sebe 
úctiví a ohľaduplní. Takto vykroč-
me spoločne do budúcnosti a vy-
stupujme ako súdržní Horehronci.

● Jozef Ďurian, riaditeľ poboč-
ky Sociálnej poisťovne v Banskej 
Bystrici

- Do roku 2023 mám veľmi jed-
noduché prianie. Aby sme ho 
prežili v zdraví, lebo keď budeme 
zdraví, zvyšok hádam zvládneme. 
Nech prežijeme krízy, ktoré nás 
postretli. Nie iba nákladové a ener-
getické, ale aby sme sa vyrovnali aj 
s krízou, ktorú máme v spoločnos-
ti. Budem rád, ak sa nám podarí 
vzťahy medzi ľuďmi zlepšovať, aby 
sme si viacej pomáhali, žili spolu 
v komunitách a takto spolu našli 
recept na to, aby sme zvládli ťažké 
finančné obdobie. Želám si, nech 
sa máme radi. Sledujem, že spo-
ločnosť je nervóznejšia, čo vidím 
aj na našich klientoch a občanoch. 
Ľudia reagujú podráždenejšie a v 
spoločnosti nevzniká dobrá atmos-
féra. Budem rád, ak si každý vstú-
pi do svedomia, nájde spôsob, čo 
môže urobiť pre to, aby sa nám žilo 
lepšie.

Novoročný prípitok
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Lyžiarsky kurz na Táľoch bol na jednotku

Šesťdesiat gymnazistov zo Sú-
kromnej spojenej školy Železiar-
ne Podbrezová, profilácie šport, 
angličtina, STEAM a informatika, 
absolvovalo v uplynulých dňoch 
päťdňový lyžiarsky kurz na Táľoch. 
Hoci je tohtoročná zima skúpa na 
snehové zrážky a mínusové tep-
loty, stredisko bolo výborne pri-
pravené. Žiakom sa podmienky 
zo dňa na deň zlepšovali. Kým na 
začiatku týždňa padal mokrý sneh, 
postupne sa počasie umúdrilo a 
všetci sa mohli na svahu dosýta 
vyšantiť. Chvíle v krásnom pro-
stredí si pochvaľovali.

Vedúcim kurzu bol Alexander Jir-
mer, učiteľ telesnej výchovy, ktoré-
ho dopĺňali kolegovia Ján Peteraj, 
Ludmila Peťková a Samuel Cipciar. 
„V tomto turnuse absolvovali kurz 
nielen prváci, ale i druháci. Kvôli 
pandémii sme totiž v uplynulom 
roku na lyžiarskom výcviku neboli,“ 
povedal A. Jirmer. 

Niekoľko dní pred odchodom ro-
bilo počasie vrásky na čele vedeniu 
školy aj inštruktorom. Snehu bolo 
málo a teploty ani náhodou ne-
pripomínali január. „Obávali sme 
sa, či sa výcviku vôbec zúčastníme. 
Nakoniec sme to riskli a urobili sme 
dobre. Viaceré školy po celom Slo-
vensku kurzy zrušili,“ pokračoval. 

Absolutórium si zaslúžia pracov-
níci areálu na Táľoch, ktorí už od 
vianočných sviatkov udržujú stre-
disko v prevádzke, aj napriek tep-
lému počasiu. Našťastie, v posled-
ných dňoch sa zima „spamätala“ a 
pribudlo aj niekoľko centimetrov 
prírodného snehu. „Už od prvého 
dňa nám snežilo. V pondelok a uto-
rok sme sa trošku vytrápili. Padal 
mokrý sneh a dážď. Ale počasie si 

nevyberiete. Z tohto dôvodu sme 
mierne zmenili program. Lyžovali 
sme maximálne do dvanástej alebo 
jednej hodiny. Decká už boli unave-
né, preto sme ich zo svahu stiahli 
skôr, aby nedošlo k zbytočnému 
zraneniu. Postupne sa ale počasie 
zlepšovalo a s ním aj podmienky,“ 
opísal A. Jirmer. 

Bohatý program
Žiaci sa rozhodne nenudili ani v 

popoludňajších a večerných hodi-
nách. Boli ubytovaní v hoteli Golf, 
mali možnosť navštíviť wellness 
v hoteli Stupka a aj sa čosi naučiť. 

„Lyžiarsky kurz má aj edukatívny 
charakter. Prišli k nám záchranári z 
horskej služby. Ukázali, ako prežiť v 
horách a vyhnúť sa úrazu či nebez-
pečenstvu.“

Niekoľkodňový pobyt v nádher-
nom stredisku si stredoškoláci uží-
vali a podľa inštruktorov sa každým 
dňom v lyžovaní zlepšovali. Tí naj-
lepší vymenili detský svah za väčší. 
Celková atmosféra na Táľoch bola 
výborná. „Svahy sú pripravené na 
jednotku. Na to, ako sneží, správco-
via strediska robia maximum a vždy 
odvedú dobrú robotu,“ pochválil 
vlekárov vedúci kurzu a pokračoval: 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Účastníkov lyžiarskeho kurzu na Táľoch potešilo aj pravé zimné počasie.  Foto: M. Gončár

NINA FEDOR KATARÍNA JAKUB DOMINIKA

„Aj strava je veľmi dobrá. Deti sú síce 
náročnejšie a často prieberčivé, ale 
my inštruktori problém nemáme.“ 

Prekvapenie od riaditeľky
Čerešničkou na torte bolo prek-

vapenie od Miriam Pindiakovej, ria-
diteľky Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová. Navštívila 
žiakov priamo na Táľoch a donies-
la im sladkú odmenu. „Chceme sa 
jej za milú pozornosť poďakovať. 
Plánovaný program sme mohli ešte 
viac obohatiť a účastníkov kurzu 
potešiť aj takýmto spôsobom,“ do-
dal A. Jirmer. 

Len pre doplnenie, vo februári sa 
lyžiarskeho kurzu na Táľoch zúčast-
nia žiaci prvého a druhého ročníka 
Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej Železiarne Podbrezová.

***NAŠA ANKETA***
Blížil sa čas obeda a reštaurácia 
Stodola na Táľoch sa plnila de-
siatkami detí z rôznych škôl. S ra-
dosťou sme pozorovali nadšenie 
množstva žiakov, ktorí v krásnom 
prostredí Nízkych Tatier športova-
li, trávili čas s rovesníkmi a dýchali 
čerstvý vzduch. Niektorých gym-
nazistov z našej školy sme oslovili, 
aby sa podelili o svoje dojmy. 

● Nina Daxnerová (šport): „V pon-
delok sme sa so svahom zoznamo-
vali. Osobne stojím na lyžiach po 
piatich rokoch, čiže prvý deň bol 
trošku náročný. Zo začiatku bol 
sneh ťažký a boli sme aj mokrí. Na 
štvrtý deň to už bolo lepšie, cez noc 
veľmi nesnežilo, takže sme mali 
výborné podmienky. Lyžovalo sa 
mi super. Som spokojná aj s časom 
stráveným mimo svahu. Jedlo je vý-
borné, nikto sa nesťažuje. Pohodl-
né, útulné a pekné sú aj izby hote-
la. Lyžiarsky kurz si veľmi užívam a 
dávam desať bodov z desiatich.

● Fedor Molčan (angličtina): Na 
Táľoch sa mi veľmi páči a som nad-
priemerne spokojný. Všetci sa ba-
víme, zábava je aj v hoteli a všetko 
mi vyhovuje. Lyžovanie je tiež su-
per. Nemám nič, čo by mi nejakým 
spôsobom prekážalo. Každý deň na 
svahu je iný. Jeden deň trošku brz-
dil sneh, dnes je zasa tvrdší a ťažšie 
sa ide do hrany. Podmienky sa ale, 
v porovnaní s minulými dňami, vý-
razne zlepšili. 

● Katarína Dzubáková (anglický ja-
zyk): Na lyžiarskom kurze sme šty-
ri triedy a zatiaľ sa máme celkom 

fajn. Každý večer si sami vymýšľa-
me program. Máme na to vhodný 
priestor, zabávame sa, súťažíme a 
cenami sú väčšinou sladkosti. Prvé 
dni sme mali trošku problém so 
snehom a počasím. Dnes je super 
a aj svah je dobre pripravený, takže 
sa nemáme na čo sťažovať. Osob-
ne lyžujem už dlho. Som rada, že 
sme mali možnosť ísť aj trošku 
mimo svahu cez lesík a zajazdiť si 
freeride na neupravenej zjazdovke. 
Tam sme sa riadne vybláznili. Do-
mov si odnesiem určite množstvo 
zážitkov. 

● Jakub Gašperík (informatika): 
Kurz je celkom v pohode, veľmi sa 
mi na Táľoch páči. Izby sú v dobrom 
stave tak, ako majú byť. Prvé dni 
riadne snežilo, bolo mokro, ale te-
raz sa to už zlepšilo. Lyžuje sa nám 
fajn a určite mám veľa zážitkov.  

● Dominika Peťková (angličtina): 
Lyžiarsky kurz je v pohode, robíme 
si vlastnú zábavu aj v hoteli, kde 
máme bohatý program. Sneh je 
fajn, zatiaľ máme najlepšie pod-
mienky od začiatku výcviku. Učite-
lia nám pripravujú zábavu a aktivi-
ty. Celkovo sa mi na Táľoch veľmi 
páči a som rada, že som tu.



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  2/2023 WWW.PODBREZOVAN.SK6

,

Jedálny lístok
30. 1. – 5. 2. 2023

Pondelok
Polievky: kapustová s údeninou, 
francúzska, pečivo. 
● Kuracie stehno na zelenine, štu-
chané zemiaky s cibuľkou,
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina,
● Bravčový rezeň prírodný, zelero-
vá remuláda,
● Šalát mrkvový s marhuľami. 

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, zelenino-
vá so šunkou, pečivo. 
● Divina so šípkovou omáčkou, 
knedľa, 
● Morčacie prsia prírodné, zeleni-
nová ryža, šalát,
● Francúzske zemiaky, uhorka,
● Buchty na pare s nutelou, mako-
vá posýpka, kakao,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: gulášová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaková kaša, uhorka,
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
tarhoňa, šalát, 
● Zapekaná brokolica s tofu,
● Pestrý cestovinový šalát,
● Bageta syrová s moravským mä-
som.

Štvrtok
Polievky: slepačia, paradajková, 
pečivo. 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa,
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát, 
● Kelový karbonátok, zemiaky, ša-
lát,
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami.

Piatok
Polievky: kelová s ryžou, prešpor-
ská, pečivo. 
● Bravčový rezeň telgártsky, ope-
kané zemiaky, šalát,
● Kuracie prsia s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Pečená ryba na masle, krúpy so 
zeleninou,
● Cesnakové osie hniezda,
● Bageta Apetito.

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo. 
● Kuracie prsia na zelenine, ryža, 
uhorka,
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa.

Nedeľa
Polievka: rascová s vajcom, pečivo. 
● Kuracie stehno na paprike, ces-
tovina,
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, cvikla.

,

Jedálny lístok
6. – 12. 2. 2023

Pondelok
Polievky: krúpková, hrášková s 
údeninou, pečivo. 
● Baraní guláš, halušky,
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót, 
● Cestoviny s tuniakom a hráškom,
● Horehronský syrový šalát, pečivo.

Utorok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, pohronská, pečivo. 
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, opekané zemiaky, šalát,
● Hovädzia pečienka sviečková, 
cestovina, 
● Kurča dusené so slivkami, ryža, 
● Hanácke koláče, kakao,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: karfiolová, bulharská, pe-
čivo. 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa,
● Hovädzie filé kopaničiarske, ryža, 
šalát,
● Kuracie rezančeky, dusená fazuľ-
ka s baby mrkvou,
● Špenátové halušky s tvarohom, 
zakysanka,
● Bageta salámová.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, kláštor-
ná, pečivo. 
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miaková kaša, kompót, 
● Kuracie prsia na ázijský spôsob, 
tarhoňa, šalát,
● Granatiersky pochod, cvikla, 
● Palacinky s džemom a čokoládou. 

Piatok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, brokolicová dánska, 
pečivo. 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát, 
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa,
● Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, kapusta,
● Syrové tajomstvo, pečivo,
● Bageta s kuracím mäsom.

Sobota
Polievka: frankfurtská, pečivo. 
● Bravčový perkelt, cestovina, 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, uhorka.

Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, cvikla,
● Kuracie stehno pivárske, kapus-
ta, knedľa.

Významné výročia v roku 2023

185. výročie
V roku 1838 rakúsko-uhorský 

parlament schválil výstavbu val-
covne a pudlovne na výrobu že-
lezničných koľajníc pod vŕškom 
Brezová. V rovnakom roku vznik-
la prvá dychová hudba v Hronci, 
ktorej priamou pokračovateľkou 
je Dychová hudba ŽP. Pod správu 
podbrezovských železiarní bola za-
radená v roku 1879.

170. výročie
V roku 1853 bolo dokončené ľavé 

krídlo valcovne a pudlovne. V polo-
vici novembra sprevádzkovali val-
covacie zariadenie na lupy, čelné 
kladivo a dúchadlo, 21. novembra 
večer začali vyhrievať pece, dymo-
vody a ohrievače a 27. novembra 
hodinu po polnoci začali taviť v šty-
roch pudlovacích peciach. Riadna 
prevádzka v pudlovacej valcovni sa 
začala 1. decembra. 

150. výročie
V roku 1873 v Hronci založili 

Potravné družstvo (filiálka v Pod-
brezovej), ktoré za výhodnejších 
podmienok predávalo potraviny a 
šatstvo svojim členom na knižku. 

145. výročie
V roku 1878 boli do železiarní 

dodané prvé sedemtonové loko-
motívy „Kachelmannky“ (vyrábala 
ich firma Kachelmann a syn).

140. výročie
V roku 1883 bola ako prvá v 

Uhorsku postavená rúrovňa na vý-
robu valcovaných a ťahaných tupo 
zváraných rúr s kapacitou 2000 
ton. Súviselo s ňou spustenie vý-
roby  tvaroviek potrubia (fitingov) 
v strojárskej dielni. Vodné turbíny 
nahradili vodné kolesá, pribudli 
generátorové vykurovanie pecí či 
parný pohon.  

V rovnakom roku boli polože-
né prvé metre železničnej trate v 
smere z Banskej Bystrice do Pod-
brezovej. Trať dlhú 35 kilometrov 
vystavali na vlastné náklady Štátne 
železiarne Podbrezová. Závod bol 
na železničnú sieť napojený 26. 
júla 1884.

V roku 1883 bola vybudovaná 
prvá železničná stanica v Podbre-
zovej, ktorá slúžila aj ako prípojko-
vá pre vlečku železiarní. Súčasná 
bola postavená v roku 1912.

130. výročie
V roku 1893 bola ukončená vý-

stavba prvej nemocnice v Podbre-
zovej, v ktorej boli dve miestnosti, 
dvadsať lôžok a operačná sála. Pô-
sobili v nej dvaja lekári a zdravot-
nícky personál.

125. výročie
V roku 1898 bola sprevádzkovaná 

hydrocentrála v Piesku, využívajúca 
vodu z potoka Bystrá, privádzanú 
podzemným potrubím. Na dvoch 
špirálových Francisových turbínach 
v nej vyrábali trojfázový prúd.

120. výročie
V roku 1903 k hydroelektrárňam 

závodu pribudla nová v Piesku. V 
rovnakom roku bola štátna cesta 
premiestnená z priestorov závodu 
za oceliareň.

115. výročie
V roku 1908 bola sprevádzkova-

ná Hydrocentrála v Dubovej. V tom 
istom roku bola vybudovaná val-
covňa hrubých plechov „Lauthovo 
trio“.

100. výročie
V roku 1923 v oceliarni postavili 

prvý sádzací žeriav.

95. výročie
V roku 1928 bola spustená do 

prevádzky hydrocentrála v Jasení a 
kyslíkareň v Piesku.

90. výročie
V roku 1933 bolo v Podbrezovej 

na Skalici postavené futbalové ih-
risko. 

85. výročie
Dňa 28. septembra 1938 boli ne-

ziskové a stratové železiarne preda-
né československým štátom firme 
Zbrojovka Brno, a.s. (majetková 
podstata štátu 49 percent akcií, 
Zbrojovka Brno a.s. mala 51-per-
centný podiel). Od 1. októbra pra-
covala pod názvom Podbrezová, 
banská a hutná a.s. Praha. Podni-
kovým riaditeľom sa stal Dr. Ing. 
Vladimír Langer, predtým vedúci 
predstaviteľ Zbrojovky. Nástupom  
nových pracovníkov zo Zbrojovky 
do železiarní bolo zriadené doprav-
né oddelenie a dodané osobné i 
nákladné automobily (dovtedy ne-
tvorili súčasť fabriky). 

80. výročie
V roku 1943 bola na šrotovisku 

závodu postavená žeriavová dráha 
s piatimi magnetovými žeriavmi. V 
rovnakom roku pribudla 3-tonová 
elektrická oblúková pec na zlieva-
renské účely a takisto bola posta-
vená betónová hať na Hrone. Rok 
1943 znamenal aj koniec vydáva-
nia dvojjazyčných závodných no-
vín Podbrezová, ktoré vychádzali 
od roku 1941.

75. výročie
V roku 1948 začali oceliari po-

kusne vyrábať okrúhle ingoty.
Železiarne i obec boli napojené 

na elektrické vedenie Stredoslo-
venských elektrární a v závodných 
elektrárňach prešli na normalizo-
vanú trojfázovú sústavu (postave-
ná bola stanica so štrnástimi gene-
rátormi).

V roku 1948 bola tiež v obci po-
stavená meštianska a štátna ľudo-
vá škola a pozdĺž cesty bol posta-
vený múr.

70. výročie
V roku 1953 bola uskutočnená 

modernizácia plechotrate.

65. výročie
V roku 1958 sa sprevádzkovaním 

zvarovne rúr veľkých priemerov 
priamym švíkom začalo s výrobou 
zváraných rúr veľkých priemerov 
(426 až 2020 milimetrov z plechov 
vlastnej produkcie, hrúbky steny 
do 16 milimetrov).

60. výročie
V roku 1963 bol postavený sklad 

vykurovacích olejov. V rovnakom 
roku bola elektrooceliareň dopl-
nená o žíhareň ingotov a úpravňu 
povrchov frézovaním. Do funkcie 
podnikového riaditeľa nastúpil 
Ing. Anton Kolenička (1963-1986), 
ktorého pričinením sa podnik ur-
čený na zánik pozviechal a stal zis-
kovým.

55. výročie
Dňa 28. júna 1968 bol položený 

základný kameň výstavby nového 
závodu železiarní a jeho prvej vý-
robnej prevádzkarne ťahárne rúr 
1 a tým aj celého areálu nového 
závodu v Piesku. V tom istom roku 
bola na „hutnom dvore“ zrušená 
úzkorozchodná vlečka.

Železničná stanica v Podbrezovej bola vybudovaná v roku 1883. Súčasná bola postavená v roku 1912.  Foto: archív redakcie

V roku 2023 si pripomenieme viaceré významné výročia spájajúce sa s históriou podbrezovských železiar-
ní. V prvej časti sa pozrieme na historické míľniky od roku 1838, kedy bola schválená výstavba valcovne a 
pudlovne na výrobu železničných koľajníc pod vŕškom Brezová, až po rok 1968, kedy bol položený základ-
ný kameň výstavby nového závodu železiarní a jeho prvej výrobnej prevádzkarne ťahárne rúr 1.
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Spomienky
„Milovali sme ťa, ty si milovala nás. Tú 
lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Spi 
sladko mamička, snívaj svoj večný sen, v 
spomienkach sme pri tebe každý deň.“
Dňa 20. januára sme si pripomenuli šies-
te výročie, ako nás navždy opustila naša 
milovaná mama, stará mama a priateľka 

Ľuboslava LEITNEROVÁ z Brezna.
Spomíname s láskou

...

Dňa 23. januára sme si pripomenuli piate 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará mama

Mariana PAVLÍKOVÁ z Valaskej.
S láskou spomíname

...

„Keby bolo možné vrátiť naspäť čas, byť 
po jeho boku a počuť jeho hlas.“
Dňa 25. januára uplynul smutný prvý rok 
odvtedy, čo nás navždy opustil a odišiel 
do večnosti náš milovaný manžel, otec, 
starý otec a brat

Vladimír TRNIK z Osrblia.
Na všetky chvíle s tebou prežité s veľkou láskou, úc-
tou a bolesťou v srdci spomínajú manželka, synovia 

s rodinami, sestra s rodinou a ostatná rodina
...

Dňa 1. februára uplynie pätnásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mama a stará mama

Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty. 
Spomíname s láskou a úctou

Poďakovanie
Dňa 13. januára nás vo veku 65 rokov 
navždy opustila naša drahá manželka, 
mama, stará mama, prastará mama, ses-
tra, švagriná a krstná mama

Anastázia FEDOROVÁ 
z Pohronskej Polhory.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom, suse-

dom, známym a ostatným za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Spomienky
„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa 
mal rád, nemôže zabudnúť.“
Dňa 9. januára sme si pripomenuli smut-
né druhé výročie úmrtia nášho otca, sta-
rého a prastarého otca 

Milana HAVAŠA z Piesku, 
naposledy bytom v Predajnej.
S úctou a láskou spomína manželka 

Mária, syn Peter a dcéra Vlasta s rodinami
...

„Tak letí ten čas, čo stíchol tvoj hlas, len 
spomienky na teba ožívajú v nás.“
Dňa 9. januára sme si pripomenuli dvad-
siate výročie, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a otec 

Ing. Ladislav KOLLÁR z Brezna.
Zároveň sme si 18. januára pripomenuli jeho nedožité 90. 
narodeniny. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Manželka, syn Igor a Radko s rodinou

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

Autor:      

PK

Výrobné 

družstvo T3
uskočila, 

odstúpila sa
smotana 

(nem.)

EČV Dunajskej 
Stredy

Okresný podnik 
výroby

jednotka 

napätia
poloparazitická 

rastlina

EČV 
Partizánskeho

inventúra (skr.)
družstvo, 

skupina (hov.)
umelecké dielo dostihová dráha

dobrý výber, 
zmysel pre 

krásu

do videnia 

(hov.)

hriadeľ     
japonská 

úprava kvetov

tenká drevená 
doska

T4        
svätožiara

hmla (čes.)       
mužské meno

lyžiarsky výťah     
brest po česky

víchor (čes.)      
bezhrbá ťava

rob asanáciu
slabo horel   

citoslovce 

kvapnutia

citoslovce pri 

streľbe        
voltampér

francúzsky člen
mužské meno    

malá os
strach, neistota     

sibírsky veľtok T1 sviatočný deň

český súhlas
meno Edisona     

malý úľ
lovkyňa perál      

majetok, kapitál
Horská služba     
podľa (čes.)

prenášajú
mama (dom.)   

odpracuj

dovolenka 

(skr.)         

Aladár (dom.)

Pomôcky: 
TURF, ETUA, 

JILM

číra látka         
tuk v kosti

bomba        

pletivo pod 

kôrou stromu

obchodný 
reťazec      

puzdro na 

mince

český hudobný 
skladateľ

rádium (chem.)     
takto

ženské meno   
American 

Hockey League

pascal
kryté miesto   

deciliter

vojenský pakt      
EČV Martina

obrnený 
transportér    
cicavec z 

pralesa

obyvateľ Indie T2 mužské meno

druh zeleniny
bočná časť 

postavy

potreba 

hokejistu

V tajničke sa ukrýva dokončenie citátu, ktorého autorom je americký spisovateľ Dr. Seuss: „Občas nezistíte...“

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

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku, prvú v roku 2023. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezo-
vana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 6. februára. Okrem svojho mena napíšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na 
jedného z vás čaká celodenný skipas, ktorý do súťaže venovala akciová spoločnosť Tále. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

Hrajte o celodenný skipas od Tále a.s.

Spomienky
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala 
nám len bolesť a spomienka v ňom.“ 
Dňa 25. januára uplynulo dvadsať rokov 
odvtedy, ako nás opustil náš milovaný 
otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu.
S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami

...
„V srdci si uchováme spomienku na teba a 
tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy 
pomáhali.“
Dňa 2. februára uplynie šestnásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný 
otec a starý otec

František ŠANTROCH z Valaskej.
S úctou spomínajú dcéry 

Hana, Lydka a vnuci Peťo, Maňo
...

„Pracoval vždy do únavy, pokoj sám sebe 
nedoprial. Srdce jeho zlaté bolo, každé-
mu len dobre prial. Stíchol dom, záhrada, 
dvor, už nepočuť kroky v ňom.“
Dňa 2. februára si pripomenieme štrnáste 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, švagor a starý otec

František KÚR z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína manželka Hana, 
synovia Peťo, Marián a švagriná Lydka
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Juniori Matthias Schwarzbacher (1. miesto) a Samuel Fedor (3. miesto) uspeli na maj-
strovstvách Slovenska a budú nás reprezentovať na majstrovstvách sveta v cyklokrose. 
Tie sa budú konať začiatkom februára v Holandsku. Foto: A. Medveďová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

O prestupe Patrika Blahúta z FK 
Pohronie do kádra FK Železiarne 
Podbrezová sa rozprávalo dlh-
šie. Napokon sa všetko „správne 
upieklo“ a dvadsaťpäťročný stre-
dopoliar sa ihneď po novom roku 
zapojil do prípravy so železiarmi. 
Za sebou má už takmer mesiac 
pôsobenia v našom klube. Po-
stupne si zvyká, etabluje sa a v 
každom tréningu vydáva zo seba 
všetko. 

„Prvé dojmy po príchode do 
Podbrezovej boli výborné. V muž-
stve sú skvelí futbalisti a zároveň 
super chalani. Veľmi sa teším, že 
som tu. Budem robiť všetko preto, 
aby som pomohol klubu i sebe,“ 
rozhovorila sa nová podbrezovská 
akvizícia. 

„Všetko sa upieklo asi na konci 
novembra. Vtedy ma oslovil Miro-
slav Poliaček, generálny manažér 
klubu. Boli sme dlhšie v kontakte a 
dolaďovali detaily. Napokon všet-
ko dobre dopadlo a som v Podbre-
zovej,“ opísal príchod P. Blahút.

Presun z druhej ligy do najvyššej 
súťaže bol náročnejší najmä po fy-
zickej stránke, čo priznal aj samot-

ný hráč. Avšak v prvej lige nebude 
žiadnym nováčikom. Skúsenosti 
medzi najlepšími už zbieral práve 
v drese Pohronia. „Záujem klubu 

z Podbrezovej ma veľmi potešil. 
Keď sme s Pohroním vypadli, bol 
som sklamaný, že hrám druhú ligu. 
Fortuna liga mi za ten polrok veľmi 
chýbala. Aj preto sa nesmierne te-
ším na jarnú časť,“ doplnil. 

Poznal viacerých
Po príchode do vynovenej šat-

ne železiarov sa zoznámil nielen 
s novými tvárami, ale aj s hráčmi, 
ktorých poznal. Patrik bol aj kon-
krétny a spomenul Jožka Špyrku, 
Mareka Kristiána Bartoša, Daniela 
Pavúka či Reného Paraja. „S ostat-
nými je to po všetkých stránkach 
super. Chlapci ma prijali do kolek-
tívu a som im za to veľmi vďačný,“ 
netajil radosť. 

Bývalý kapitán Pohronia sa chce 
Podbrezovej odvďačiť za záujem 
kvalitnými výkonmi na ihrisku. „V 
každom jednom tréningu i zápa-
se sa budem snažiť vydať zo seba 
maximum. Verím, že svojimi vý-
konmi pomôžem nielen tímu, ale 
aj sebe,“ želá si rýchlonohý futba-
lista. 

Blahút vidí neustály progres 
svojho nového zamestnávateľa. 
Veď železiari začali s prípravou 
v tretí deň nového roka, a tak už 

majú čo-to za sebou. „Zlepšuje-
me sa každým dňom. Musím sa 
priznať, že zo začiatku prípravy to 
bolo z mojej strany ťažšie. Predsa 
len, ide o vyššie tempo ako v dru-
hej lige. No myslím si, že som sa 
so všetkým zžil a bude to len a len 
lepšie.“

Teší sa na ligu
Na každom tréningu i mimo 

neho vládne medzi hráčmi dobrá 
nálada. Počas rozhovoru s novi-
com v tíme ho spoluhráči viackrát 
podpichli. Ide o dobré znamenie 
pred začiatkom súťaže. Často vy-
hráva zápasy práve kolektív. „Všet-
ci sa už tešíme na ligu. Je iné hrať 
ostré zápasy a iné byť v príprave. 
Ale aj prípravné stretnutia sú po-
trebné na to, aby sme sa čo najlep-
šie zohrali,“ doplnil. A aké očaká-
vania má pred začiatkom ročníka? 
„Momentálne sa sústredíme na 
každý tréning. Očakávania sú vždy. 
Urobíme všetko preto, aby sme 
ich naplnili,“ doplnil P. Blahút a na 
otázku, kedy bude na konci sezó-
ny spokojný, odpovedal: „...keď sa 
budem môcť pozrieť do zrkadla 
a povedať si, že som dal do toho 
všetko.“

Patrik Blahút: Fortuna liga mi chýbala V príprave
bez prehry

Futbalisti FK Železiarne Podbre-
zová majú za sebou tri prípravné 
zápasy pred jarnou časťou Fortu-
na ligy. Všetky odohrali na tráv-
niku súperov. Najskôr sa stretli 
s druholigovým českým klubom 
SK Líšeň. Pri víťazstve sa presadi-
li Lupták a hráč na skúške Sanusi.

V ten istý deň sa železiari stret-
li aj so Zbrojovkou Brno a pripí-
sali si cenný skalp po góloch Kuz-
mu a Špyrku. 

Tretie meranie síl bolo na prog-
rame v Maďarsku proti súperovi 
zvučného mena – FC Újpest. Pre 
nášho protivníka išlo o generál-
ku pred jarnou časťou súťaže. 
Vo výbornom zápase sme rýchlo 
prehrávali, po zmene strán vy-
rovnal Kuzma na konečných 1:1. 

● SK Líšeň – FK Železiarne Pod-
brezová 0:2
Góly: Lupták, Sanusi.

● FC Zbrojovka Brno – FK Žele-
ziarne Podbrezová 1:2 
Góly: Kuzma, Špyrka.

● FC Újpest – FK Železiarne Pod-
brezová 1:1
Gól: Kuzma.

Patrik Blahút.                  Foto: M. Gončár

Cyklisti sa vo februári predstavia na majstrovstvách sveta
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Cyklistický oddiel ŠK Železiarne 
Podbrezová má za sebou úspešnú 
sezónu 2022. O výsledkoch našich 
cyklistov sme vás informovali aj 
na stránkach Podbrezovana. V 
klube máme chlapcov i dievčatá, 
ktorí súťažia v kategóriách mladší 
žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori a 
U23. Podbrezová má štatút centra 
talentovanej mládeže a tréningo-
vý proces zabezpečujú traja tréne-
ri – Peter Medveď, Andrea Med-
veďová a Šimon Vozár.

O zimnej príprave, sústredeniach, 
vlaňajšej sezóne aj o plánoch do 
tej aktuálnej sme sa rozprávali s 
Petrom Medveďom, manažérom 
Cyklistického oddielu ŠK Železiar-
ne Podbrezová.

Ako vyzerá príprava cyklistu v 
zime? Čo robia pretekári, keď ne-
môžu jazdiť vonku, napríklad kvôli 
nepriaznivému počasiu?

- Zimná príprava mladých cyk-
listov na sezónu je zameraná na 
všeobecnú prípravu a získava-
nie základnej vytrvalosti. Trvá od 
začiatku decembra do polovice 
februára. Obsahuje tréningy v te-
locvični, zimné športy – bežky, kor-
čule, lyže, túry vo vysokohorskom 
prostredí a jazdíme tiež na cyklis-
tickom trenažéri.

Chodíte aj na sústredenia do tep-
lejších krajín?

- V polovici februára začíname so 
špeciálnou prípravou zameranou 
na najazdenie prvých objemových 
kilometrov na bicykli. V tomto ob-
dobí absolvujeme jedno až dve sú-
stredenia v Chorvátsku.

Aké najväčšie úspechy dosiahli 
v uplynulom roku podbrezovskí 
cyklisti a na akých pretekoch ste 
uzavreli sezónu 2022?

- Naši pretekári vlani absolvova-
li všetky kolá slovenského pohára 
a viacero súťaží českého pohára v 
cyklokrose. Matthias Schwarzba-

cher a Samuel Fedor boli v repre-
zentácii Slovenska a predstavili sa 
vo svetových pohároch. Matthias 
Schwarzbacher obsadil na Sveto-
vom pohári CDM v českom Tábore 
7. miesto, na majstrovstvách Euró-
py v belgickom Namure bol ôsmy. 
Samuel Fedor obsadil v Európskom 
pohári v Ostrave 9. priečku. V UCI 
rankingu je Matthias na 8. pozícii. 

Ako klub sme sezónu ukončili 
začiatkom decembra majstrovstva-
mi Slovenska v cyklokrose. Pekné 
piate miesto vybojoval starší žiak 
Jerguš Melicherčík a kadetka Te-
reza Ďuríková obsadila vynikajúcu 
štvrtú priečku. V kategórii Elite a 
U23 bol Šimon Vozár tretí. Najviac 
sa darilo juniorom, keď Samuel 
Fedor získal bronzovú medailu a 
Matthias Schwarzbacher zvíťazil. 
Obaja sa vďaka svojim výsledkom 
nominovali na majstrovstvá sveta v 
cyklokrose, ktoré sa budú konať v 
holandskom Hoogerheide 4. až 5. 
februára.

Kde začne náš klub súťažný ročník 

2023?
- Sezónu odštartujeme na Slo-

vensku 1. apríla cestnými pretekmi 
v Trnave.

Aké sú plány do aktuálnej sezóny? 
Čo bude pre vás prioritou? 

- V tomto roku nás čaká v kate-

górii kadetov EYOF (olympijský fes-
tival mládeže) v Slovinsku, kde sa 
chceme nominovať. V juniorskej 
kategórii je našou prioritou nomi-
novať zverencov do reprezentácie 
a tým si zabezpečiť štarty na maj-
strovstvách Európy a majstrov-
stvách sveta.

Prichádza trojica hráčov, Rehák na hosťovanie

Január sa vo futbalových vodách 
spája s prestupovým obdobím. 
Aj v kuchyni FK Železiarne Pod-
brezová bolo v predošlých dňoch 
pomerne rušno. Hoci najväčší 
prestup je už zrealizovaný, keď 
Moses Cobnan odišiel do ruského 
Krasnodaru, pohyb v kádri je stále 
aktuálny. 

Medzi nováčikov v tíme sa zaradil 
Bogdan Veljič, 18-ročný mládežníc-
ky reprezentant Čiernej Hory. „Na 
Slovensku sme hľadali podobnú 
typológiu hráča, ročník 2004-2005 
a nakoniec sme ju našli v zahraničí. 
Rozhodli sme sa pre Bogdana, kto-
rý je reprezentantom Čiernej Hory, 
pôsobil v Partizane Belehrad, čo o 
jeho športových kvalitách určite 
svedčí. Sami sme veľmi zvedaví, 
ako sa mu bude u nás dariť,“ po-
vedal Miroslav Poliaček, generálny 
manažér FK Železiarne Podbrezová. 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pozitívom je zotrvanie brankára 
Richarda Ludhu v našom tíme mi-
nimálne do leta. Kryť chrbát mu 
budú Adam Danko a nová posila 
Matěj Luksch z Českých Budějo-
víc, ktorý prichádza na hosťovanie. 
„Sme zvedaví, ako sa etabluje v na-
šom klube, aké kvality preukáže v 
tréningovom procese a podľa toho 
sa budeme v lete ďalej rozhodovať, 
či si náš klub uplatní dohodnutú 
opciu na trvalý prestup. Záleží aj 

na tom, ako sa bude dariť jemu, 
Adamovi a, samozrejme, či Rišo 
Ludha zostane v lete u nás alebo sa 
posunie niekde inde,“ pokračoval 
Poliaček. 

Návrat Lukáča
Nejde však o jedinú brankársku 

posilu. Kolektív gólmanov rozšíril aj 
Michal Lukáč, ktorý do Podbrezo-
vej prestupuje z akadémie FC DAC 
1904 Dunajská Streda. Mládežníc-
ky reprezentant Slovenska pochá-
dza z Brezna a do 12 rokov hájil 
podbrezovské farby. 

„Je to pre nás naozaj veľmi dobrá 
správa, že sa nám podarilo získať 
späť odchovanca. O jeho návrat 
sme sa pokúšali viackrát, no poda-
rilo sa nám to až teraz. Veľmi sme 
sa potešili a veríme, že sa mu bude 
u nás dariť a že sa bude výkonnost-
ne posúvať. Bude zapojený do tré-
ningového procesu mužov. Vekovo 
patrí do kategórie dorastu U19, 

takže jeho zápasové vyťaženie bu-
deme riešiť s trénermi brankárov,“ 
vysvetlil M. Poliaček.  

Rehák do Pohronia
Naopak, káder železiarov dočas-

ne opustil Ivan Rehák. „Mali sme 
záujem, aby mal Ivan na jar viac 
hernej praxe. Tým, že Ludha ostá-
va v našom tíme, nevedeli sme 
mu stopercentne garantovať toľko 
zápasového vyťaženia, koľko by po-
treboval. Ivan je pre nás veľmi dô-
ležitý hráč, tak sme sa rozhodli pre 
hosťovanie v Pohroní, kde veríme, 
že bude mať pravidelnú minutáž. 
Po tomto rozhodnutí nám ostali 
brankári Rišo Ludha a Adam Dan-
ko a vzhľadom na to, čo nás čaká 
v jarnej časti, si nemôžeme dovoliť 
riskovať. Potrebovali sme ešte jed-
ného skúseného brankára, a preto 
prichádza na hosťovanie Matěj 
Luksch z Českých Budějovíc,“ dodal 
M. Poliaček. 

Brankár Ivan Rehák bude na jar hosťo-
vať v Pohroní.                                 Foto: FK ŽP

Kiwior do 
Arsenalu

Poľský futbalový obranca Jakub 
Kiwior sa stal novou posilou lon-
dýnskeho Arsenalu. Do britskej 
metropoly prestúpil z talianskej 
Spezie. Kiwiora si pamätajú aj 
fanúšikovia podbrezovského fut-
balu.

Dres železiarov obliekal v roku 
2019. Na Horehroní odohral cel-
kovo 14 zápasov. Po vypadnutí 
nášho tímu odišiel do MŠK Žili-
na, kde si ho vyhliadli zástupco-
via Spezie. Následne mali o neho 
záujem viaceré kluby. Šuškalo sa 
najmä o AC Miláno, napokon čo-
skoro 23-ročný futbalista zamie-
ril ku "kanonierom."

Vynikajúcimi výkonmi si vy-
bojoval miestenku aj do repre-
zentačného družstva Poľska na 
nedávnych majstrovstvách sveta 
v Katare, kde odohral všetky zá-
pasy.


