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Editoriál
V kalendári sme obrátili tretí 
list, a to znamená, že môže-
me pomaličky vítať jar. Hoci 
sú teploty ešte nízke, už čosko-
ro dáme chladnému obdobiu 
definitívne zbohom. Avšak so 
zimou sa určite nelúčia na Tá-
ľoch, kde si stále môžete dosýta 
zalyžovať na kvalitne uprave-
ných svahoch a za pohladenia 
slnečných lúčov. Ani sme sa ne-
nazdali a máme tu marec, kto-
rý nie je len mesiacom knihy a 
časom príchodu teplejších dní. 
V našej spoločnosti sa v tomto 
roku spája s okrúhlym jubile-
om. Elektrická oblúková pec, 
osadená v oceliarni, oslavuje 
tridsať rokov od svojho spus-
tenia. Ide o veľký míľnik v bo-
hatých dejinách horehronskej 
fabriky. Výroba sa zefektívnila, 
je rýchlejšia a ekologickejšia. 
Pec bola po spustení jedna z 
najmodernejších v strednej 
Európe a jej srdce bije dodnes. 
„Jubilantke“ sme sa venovali aj 
na stranách našich novín. Pre-
šli sme si jej históriu a dostali 
sa až k súčasnosti. Mapova-
li sme aj aktuálne dianie. Na 
pôdu našej školy a následne 
aj železiarní zavítal bansko-
bystrický župan. Spôsob fun-
govania akciovej spoločnosti v 
ňom zanechal pozitívne dojmy. 
Počas uplynulých dní sme pre 
vás spracovali aj ďalšie témy z 
rôzneho spektra. Okrem iného 
sme zbilancovali zimnú údržbu, 
navštívili žiakov na lyžiarskom 
výcviku a čitateľom sme tiež 
pripomenuli možnosť získať 
odmenu za sprostredkovanie 
zamestnanca. Samozrejmos-
ťou vydania je športová strana, 
zoznam jubilantov, krížovka, je-
dálny lístok a ďalšie témy. Nech 
sa vám dobre číta.

Milan Gončár

Z obsahu čísla
Za sprostredkovanie 

zamestnanca je naďalej 
možné získať odmenu

Na začiatku uplynulého roka vy-
dalo Predstavenstvo akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová 
Mzdový predpis č.3/Ppam/2022 
na vyplatenie odmeny za spro-
stredkovanie a nábor zamestnan-
cov do pracovného pomeru v ŽP.

čítajte na strane 2

Zimná údržba bola 
opäť bezproblémová

S prichádzajúcou jarou sa v 
našej spoločnosti končí zimná 
údržba chodníkov, ciest a ko-
ľajísk. Tohtoročná zima bola 
väčšinou mierna, hoci na prelo-
me januára a februára výdatne 
nasnežilo.

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pavol Maťaš, technológ z prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr (vľavo), vysvetľuje županovi a Petre Ludvikovej, vedúcej oddelenia poli-
tických aktivít Banskobystrického samosprávneho kraja, fungovanie jednotlivých výrobných zariadení.       Foto: M. Gončár

pokračovanie na strane 2

Žiaci si na lyžiarskom
kurze vychutnali 

jarné teploty

Po januárovom lyžiarskom kurze 
gymnazistov zo Súkromnej spoje-
nej školy Železiarne Podbrezová 
nabrali smer Tále aj študenti od-
bornej školy hutníckej. Celkovo 
sa výcviku zúčastnilo 38 žiakov.

čítajte na strane 4SSŠ ŽP

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Železiarne Podbrezová 
navštívil banskobystrický župan

V závere februára navštívil podbre-
zovské železiarne Ondrej Lunter, 
predseda Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja. Prehliadku za-
čal v Súkromnej spojenej škole Že-
leziarne Podbrezová, kde sa, spolu 
s Tomášom Abelom, primátorom 
mesta Brezno, oboznámil s vyučo-
vacím procesom. Hostia navštívili 
žiakov v triedach, pozreli si dielne 
odborného výcviku a zaujímali sa o 
jednotlivé profilácie a aj prebieha-
júcu rekonštrukciu školy.

Župan prišiel osobne pozdraviť 
žiakov počas vyučovania, opýtal sa 
na preberané učivo a s pedagógmi 
si vymenil niekoľko slov. Žiaci, vyko-
návajúci prax v dielňach, zasa pred-
viedli svoje manuálne zručnosti. Na 
župana škola pozitívne zapôsobila, 
niekoľkokrát pripomenul dôležitosť 
prepojenia teórie s praxou a vyzdvi-
hol činnosť zriaďovateľa, akciovú 
spoločnosť Železiarne Podbrezová. 
Ocenil snahu jej vedenia vytvárať 
čo najlepšie podmienky pre vzde-
lávací proces. Zástupcovia vedenia 
školy, na čele s riaditeľkou Miriam 
Pindiakovou, otvorili tému prebie-
hajúcej rekonštrukcie, opísali sys-
tém vzdelávania a načrtli plány do 
budúcnosti. 

Viktor Kán, hlavný majster odbor-
nej výchovy, vysvetlil hosťom fun-
govanie jednotlivých technických 
zariadení a ozrejmil, aké úkony žiaci 

počas praxe vykonávajú. 
„V škole som videl ideálnu ukáž-

ku, ako má vyzerať školský vzdelá-
vací systém prepojený s praxou. Je 
chvályhodné sledovať premostenie 
jednotlivých odborných útvarov s 
procesom vo výrobe. Oceňujem 
skutočnosť, ako si železiarne vycho-

vávajú svojich budúcich zamestnan-
cov,“ povedal O. Lunter. 

Prehliadka oceliarne
Návšteva sa následne presunula 

do oceliarne, kde bola svedkom ta-
venia oceľového šrotu a odlievania 
blokov. Predseda kraja sa obozná-

mil s technológiou, procesom spra-
covania vstupných surovín a ďalšími 
krokmi, na konci ktorých je konkrét-
ny produkt.

„Prežívam hrdosť, lebo tradícia, 
trvajúca desiatky rokov, ktorá v 

Vsádzka oceľového šrotu do elektrickej oblúkovej pece. Foto: M. Gončár

Železiarne Podbrezová

Srdce oceliarne bije už tri desaťročia
Rok 1993 možno nazvať prelomovým. Nielen preto, že vznikla samostat-
ná Slovenská republika, ale aj z dôvodu, že v oceliarni podbrezovských 
železiarní spustili do prevádzky novú elektrickú oblúkovú pec (EAF). Od 
tejto chvíle sa Železiarne Podbrezová stali sebestačné vo výrobe ocele 
pre potreby valcovne bezšvíkových rúr. 

Pri príležitosti 30. výročia jednej z najvýznamnejších udalostí v histórii 
horehronského hutníckeho závodu sme sa rozprávali so súčasnými za-
mestnancami prevádzkarne oceliareň. Zaviedli nás niekoľko rokov späť, 
kedy dochádzalo k realizácii tohto veľkého projektu.

Spomínali na prípravu, budovanie, skúšky a podrobne opísali samotný 
priebeh výroby či rôzne inovácie. 

oceliarne ako celku a vysvetlili jed-
notlivé technologické parametre. 

Budovanie a skúšobná prevádzka
Spusteniu výroby EAF predchá-

dzali roky príprav. Už v roku 1969 
bola vydaná štúdia rozvoja Švermo-
vých železiarní. „Zamerala sa najmä 
na ekológiu a efektivitu výroby. Tri 
siemens-martinské a dve elektric-
ké oblúkové pece už boli zastaralé 
a morálne opotrebené. Namiesto 
nich mala byť postavená jedna veľká 
pec, aby bola výroba nielen ekolo-
gickejšia, ale zároveň efektívnejšia. 
Jedna tavba v siemens-martinskej 
peci totiž trvala päť až šesť hodín 
a vo vtedajšej elektrickej peci viac 
ako štyri. Plánovaná EAF mala vyro-
biť oceľ rýchlejšie, lacnejšie a vďaka 
odsávaniu aj šetrnejšie k životnému 
prostrediu,“ vysvetlil S. Turňa.

Vtedajšie Švermove železiarne 
boli štátnym podnikom. Až 70 per-
cent vyrobených oceľových rúr z 
tohto závodu putovalo do Soviet-
skeho zväzu. Vláda hľadala spôsoby, 
ako výrobu čo najviac zefektívniť, 
nakoľko dopyt po produktoch bol 
veľký. „Bolo potrebné zmodernizo-
vať výrobu tak, aby bola zároveň čo 
najviac ekologická. Rozhodovalo sa, 
či bude gro výroby v Podbrezovej 
alebo v závode v Českej republike. 
Prebiehali úvahy a diskusie, napo-
kon padla voľba na slovenskú fab-
riku. V prospech podbrezovských 
železiarní hral fakt, že vznikol nový 
závod – teda ťaháreň a valcovňa 
bezšvíkových rúr, no dôležitú úlo-
hu zohrali aj skúsenosti,“ povedal J. 
Švantner. 

pokračovanie na strane 3

Stanislav Turňa pracuje ako techno-
lóg výrobných postupov, jeho kolega 
Jozef Švantner je technológ kerami-
ky. Obaja boli pri začiatkoch jednej z 
najväčších investičných akcií v histó-
rii fabriky a aj pri slávnostnom uve-
dení elektrooceliarne do používania. 
Juraj Havran, vedúci výroby a Marcel 
Rončák, špecialista riadenia kvality, 
zasa poodhalili fungovanie elektro-
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Za sprostredkovanie zamestnanca 
je naďalej možné získať odmenu

V minulom roku vydalo Pred-
stavenstvo akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) 
Mzdový predpis č.3/Ppam/2022 
na vyplatenie odmeny za spro-
stredkovanie a nábor zamestnan-
cov do pracovného pomeru v ŽP 
a.s.

Laicky vysvetlené, zamestnanec 
ŽP a.s. môže doporučiť známeho, 
rodinného príslušníka, kamaráta 
alebo inú osobu do pracovného 
pomeru v ŽP a.s. Pri splnení pod-
mienok bude sprostredkovateľo-
vi vyplatená finančná odmena v 
troch častiach. 

Prvá, v hodnote 100 eur, bude 
vyplatená po troch mesiacoch 
trvania pracovného pomeru, t.j. 
po ukončení skúšobnej doby no-
voprijatého zamestnanca. Druhá, 
vo výške 100 eur, bude vyplatená 
po šiestich mesiacoch trvania pra-
covaného pomeru novoprijatého 
zamestnanca. Tretia časť, rovnako 
vo výške 100 eur, bude vyplatená 
po dvanástich mesiacoch trvania 
pracovného pomeru novoprijaté-
ho zamestnanca. 

Ak teda novoprijatý zamest-
nanec, ktorého sprostredkoval 
zamestnanec ŽP a.s. zostane pra-
covať v podbrezovských železiar-
ňach celý rok, nevzniknú určené 
prekážky na strane zamestnanca 
alebo hrubo neporuší pracovnú 
disciplínu, sprostredkovateľ za rok 
získa odmenu až vo výške 300 eur.  

Sprostredkovanie 
v kategórii robotníci

Pripomeňme, že nárok na od-
menu majú tí zamestnanci ŽP a.s., 
ktorí sprostredkujú prijatie nové-
ho zamestnanca do kategórie ro-
botníci. 

„Aby mali zamestnanci ŽP a.s. 
nárok na odmenu, musia byť v 
pracovnom pomere. Dôležité je, 
aby nový uchádzač, ktorého nie-
kto sprostredkoval, ešte pred sa-

motným nástupom do zamestna-
nia túto skutočnosť oznámil. Po 
nástupe už nie je možné dodatoč-
ne nahlásiť, že bol niekým dopo-
ručený,“ upozornil Štefan Juhaniak 
z odboru personalistiky a miezd.  

Je nutné dodať, že nový zamest-
nanec musí reálne odpracovať tri, 
šesť alebo dvanásť mesiacov, aby 
vznikol nárok na odmenu. 

„Ak si počas tohto obdobia čer-
pá sprostredkovaný zamestnanec 
voľno pri ošetrení člena rodiny, je 
práceneschopný alebo neprítom-
ný z dôvodu absencie, tieto dni sa 
do nároku na odmenu nezapočíta-
vajú. Nárok na odmenu vzniká až 
po skutočnom odpracovaní troch, 
šiestich alebo dvanástich mesia-
cov. Čiže, ak nastúpi nový zamest-
nanec do práce a z troch mesiacov 
bude mesiac práceneschopný, ná-
rok na prvú časť odmeny nastane 
až v čase, keď skutočne odpracuje 
celkovo tri mesiace,“ podrobne 
vysvetlil Š. Juhaniak. 

Kto nemá nárok na odmenu?
Odmena za sprostredkovanie 

je vyplatená vždy po odpracovaní 
troch, šiestich alebo dvanástich 
mesiacov v najbližšom výplatnom 
termíne. Zároveň podlieha daňo-
vému a odvodovému zaťaženiu. 

Čo však v prípade, ak novoprijatý 
zamestnanec počas obdobia dva-
nástich mesiacov ukončí pracovný 
pomer? „Pokiaľ sprostredkova-
ný zamestnanec skončí pracovný 
pomer napríklad po odpracovaní 
troch alebo šiestich mesiacov, od-
mena bude vyplatená za príslušné 
obdobie. Následne však nárok na 
ďalšiu finančnú odmenu zaniká,“ 
vysvetľuje personalista. 

Na druhej strane, existujú prípa-
dy, keď neprináleží sprostredkova-
teľovi odmena. Je to v situácii, ak 
novoprijatý zamestnanec ukončí 
pracovný pomer a opätovne na-
stúpi do pracovného pomeru v 
priebehu nasledujúcich dvanás-
tich mesiacov. 

„Rovnako nepatrí odmena spro-

stredkovateľovi zamestnania, kto-
rý doporučil niekoho, kto ukončil 
pracovný pomer v niektorej z 
našich dcérskych spoločností a 
následne mu vznikol pracovný po-
mer v ŽP a.s.“ doplnil Š. Juhaniak 
a pripomenul ešte jeden dôležitý 
fakt: „Odmenu môže dostať vždy 
iba jeden sprostredkovateľ.“ 

Vyplatené odmeny
Do dnešného dňa sprostredko-

vali nového zamestnanca už via-
cerí zamestnanci ŽP a.s. Bola im 
tak vyplatená odmena po troch a 
šiestich mesiacoch. V najbližších 
týždňoch budú vyplatené aj od-
meny po dvanástich mesiacoch, 
keďže od spustenia projektu, teda 
od vydania príslušného mzdového 
predpisu, uplynie rok. 

Jedným zo sprostredkovateľov 
bol aj Peter Spišiak z prevádzkar-
ne centrálna údržba. „Môj brat 

odišiel z istej firmy v regióne. 
Zvažoval, že odíde za prácou do 
zahraničia. Navrhol som mu, aby 
sa skúsil zamestnať v Železiarňach 
Podbrezová. Predsa len, doma je 
doma. Mal by určitú istotu a aj 
ja by som dostal odmenu. Tak sa 
aj stalo, podal si žiadosť a o dva 
dni nastúpil do prevádzkarne ťa-
háreň rúr. Vo februári uplynul rok 
od jeho nástupu. On je spokojný a 
som aj ja, lebo čochvíľa dostanem 
aj tretiu stovku,“ povedal Peter 
Spišiak. 

Nového zamestnanca spro-
stredkovala aj Zuzana Karaková 
z odboru riadenia kvality. „Do 
práce v akciovej spoločnosti som 
odporučila kamaráta. V minulosti 
v našom závode už pracoval, ale 
medzitým odišiel na iné miesto. 
Avšak, nebol príliš spokojný, preto 
si znovu hľadal nové zamestnanie. 
Napokon sa na moje odporúčanie 

rozhodol nastúpiť do podbrezov-
ských železiarní, do prevádzkar-
ne oceliareň. Pracovnú zmluvu 
podpísal v júni 2022. Dostala som 
odmenu po troch a následne aj po 
šiestich mesiacoch. Kamarát na-
ďalej pracuje vo fabrike a je spo-
kojný,“ doplnila Karaková. 

Ako vidieť, odporučiť nového 
uchádzača do pracovného pome-
ru v ŽP a.s. sa vyplatí a spokojné 
sú všetky tri strany. Nový zamest-
nanec si nájde stabilné pracovné 
miesto, jeho sprostredkovateľ sa 
poteší finančnej odmene a Žele-
ziarne Podbrezová majú pokryté 
voľné pracovné miesto.

Ak aj vy poznáte niekoho, kto 
by mal záujem o prácu v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezo-
vá v kategórii robotníci, neváhajte 
ho odporučiť a pri splnení pod-
mienok sa aj vy potešíte finančnej 
odmene.

Podbrezovej je, naďalej pretrváva. 
Zároveň som pyšný, pretože 12 
percent európskej výroby oceľo-
vých bezšvíkových rúr pochádza 
práve z tejto fabriky. Veľmi ma te-
šia aj konečné čísla. Železiarňam sa 
minulý rok darilo a darí sa aj dnes, 
napriek ťažkým časom. Ide o dob-
ré správy ohľadom zamestnanosti 
pre celý región a ľudí, ktorí v ňom 
žijú,“ pokračoval. 

Zodpovedný prístup
Po prehliadke starého závodu sa 

návšteva presunula na nový, kde 
vo valcovni bezšvíkových rúr videla 
celý proces výroby, výsledkom kto-
rého je produkt určený pre domáci 
i svetový trh. 

Ondrej Lunter po absolvovaní 
exkurzie vyzdvihol prínos spoloč-
nosti pre celý región, pochválil 
prácu jej vedenia i zamestnancov 
a Železiarne Podbrezová dal za prí-
klad mnohým podnikom po celom 
Slovensku. 

Súčasťou návštevy bolo aj osob-
né stretnutie župana s Vladimírom 
Sotákom, predsedom Predsta-

Viktor Kán, hlavný majster odbornej výchovy (vpravo), opisuje vyučovací proces v dielňach. Zľava: Miriam Pindiaková, riaditeľka školy, Ján 
Villim, personálny riaditeľ, Ondrej Lunter, banskobystrický župan a Tomáš Abel, primátor mesta Brezno.                  Foto: M. Gončár

Železiarne Podbrezová 
navštívil banskobystrický župan

dokončenie zo strany 1

venstva a generálnym riaditeľom 
akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová, na ktorom prebrali 
viaceré aktuálne témy.

„Pána Sotáka si veľmi vážim. 
Spolu s ostatnými členmi vedenia 

akciovej spoločnosti pristupujú mi-
moriadne zodpovedne k podniku i 
celému regiónu. Zarobené peniaze 
investujú do rozvoja tak, aby bola 
v Podbrezovej naďalej konkuren-
cieschopná výroba a dlhodobá 

perspektíva. A toto je výborný prí-
klad aj pre ostatné firmy v našej 
krajine, aby zisk, ktorý sa im podarí 
vyprodukovať, nespotrebovali, ale 
investovali pre ďalšie generácie,“ 
doplnil župan. 

Ako udržať mladých?
Počas návštevy prítomní viackrát 

spomenuli nedostatok kvalifikova-
nej pracovnej sily, ale aj odchod 
mladých za hranice Slovenska. 
Zmieňované problémy trápia mno-
hé oblasti v celej krajine, preto je 
nutné hľadať riešenia.

„Recept, ako udržať mladých v 
regióne, ponúkajú aj Železiarne 
Podbrezová spolu s mestom Brez-
no. Poskytujú zamestnancom luk-
ratívne podmienky, majú vybudo-
vaný výchovno-vzdelávací systém, 
ale aj priestor pre voľný čas, rekre-
áciu či šport. 

Dôležité tiež je, aby mali mladí 
kde bývať za dostupné finančné 
prostriedky,“ dodal v závere pred-
seda kraja.

          Prežívam hrdosť, 
lebo tradícia, trvajúca 
desiatky rokov, ktorá v 
Podbrezovej je, naďalej 

pretrváva. Zároveň 
som pyšný, pretože 

12 percent európskej 
výroby oceľových 
bezšvíkových rúr 
pochádza práve 
z tejto fabriky.
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Pohľad na EAF počas odpichu.  Foto: archív ŽP

Najviac práce mali zamestnanci dopravy na prelome januára a februára.  Foto: P. Krajan

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

S prichádzajúcou jarou sa v našej 
spoločnosti končí zimná údržba 
chodníkov, ciest a koľajísk. Tohto-
ročná zima bola väčšinou mierna, 
hoci na prelome januára a feb-
ruára výdatne nasnežilo, neskôr 
udreli aj silné mrazy. Pracovníci 
prevádzkarne doprava však boli 
pripravení a bez problémov zvlá-
dali plynulo udržiavať komuniká-
cie vo vyhovujúcom a bezpečnom 
stave.

Vedenie dopravy sa na zimu 
pripravovalo s časovým predsti-
hom a rovnako ako minulý rok, aj 
teraz vypracovalo operatívny plán 
na celú sezónu. „Plán stanovuje 
základné pravidlá a rozsah zimnej 
údržby a vždy na jeseň je aktuali-
zovaný na príslušnú zimnú údrž-
bu,“ vysvetlil Peter Krajan, vedúci 
prevádzkarne doprava. Aj počas 
aktuálnej zimnej sezóny pribudli 
nové stroje, ktoré zabezpečovali 
údržbu. Dve nové TATRY Phoenix 
sklápač sa podieľali na odvoze 
snehu mimo komunikácií a parko-
vísk.

K zvládaniu udržiavania ciest, 
chodníkov či koľajísk pomohlo 
zamestnancom dopravy aj sle-
dovanie predpovede počasia. 
„Mapovali sme poveternostné 

podmienky a keďže po pomerne 
výdatnom snežení malo prísť ob-
dobie silných mrazov, snažili sme 
sa odhrnúť čo najviac snehu z 
komunikácií, parkovacích plôch a 
chodníkov, aby sa nám po zamrz-
nutí netvorili zľadovatené plochy, 
ktoré sú nebezpečné. Tam, kde 
sa ľad vytvoril, sme niekoľkokrát 
denne vykonávali posyp,“ priblížil 
práce počas tohto obdobia P. Kra-
jan.

Najproblematickejšie dni boli na 
prelome mesiacov január a febru-
ár, kedy nasnežilo a následne prišli 
mrazy. „Je potrebné povedať, že 
to nebolo nič výnimočné. Nielen 
táto, ale aj posledné zimy boli 
mierne. To sa však nedá porovnať 
so zimou v roku 2006/2007, kedy 
nám sneh na železničnej vlečke 
dal poriadne zabrať,“ dodal.

Vybité batérie
Problémom pri silnejších mra-

zoch sú každoročne aj vybité baté-
rie v služobných vozidlách. Vedúci 
prevádzkarne ozrejmil: „V prípade 
silnejších mrazov majú problém 
tie, ktoré sa využívajú nepravi-
delne na krátke trasy, s častými 
štartmi motora. Aj keď auto stojí, 
akumulátor vozidla je stále zaťaže-
ný monitorovacou jednotkou GPS. 
Ak sa auto použije len na krátku 
trasu a akumulátor sa činnosťou 

spaľovacieho motora a alternáto-
ra nestihne dostatočne nabiť, na-
stáva problém. Pravidelne sa s ním 
stretávame v pondelok po víken-
de. Situáciu riešime štartovaním 
cez káble, dobíjaním akumulátora 
v našom autoservise a až v prípa-
de, že akumulátor nevykazuje do-
statočnú kapacitu, pristupujeme k 
jeho výmene.“

Železničná doprava
Zimné mesiace mali vplyv aj na 

fungovanie železničnej dopravy. 
S príchodom chladného obdobia 
sa musia zamestnanci viac zao-
dieť, čo im spôsobuje ťažší pohyb 
v koľajisku. Taktiež si musia dávať 
pozor na pošmyknutie. „Výhybky, 
ktoré nemajú elektrický ohrev, si 
musia očistiť, aby sa dali bezpeč-
ne prestavovať a prechádzať. Na 
pravidlá bezpečného pohybu v 
zimnom koľajisku sú však pripra-
vení a na jesennom školení im to 
pravidelne pripomíname.“

Príprava na upratovanie
S končiacou sa zimnou sezónou 

bude postupne prichádzať obdo-
bie upratovania. Kedy s ním začnú 
a čo bude jeho podstatou? „Po 
zimnom období, keď už nebude 
potrebné posypovať komunikácie 
a oteplí sa, začneme cesty upra-
tovať zametacím vozidlom, aby 

sme odstránili zvyšky materiálu. 
Zároveň využijeme prvé výdatné 
jarné dažde, aby sa komunikácie 
spláchli a aby sa neprášilo. Vždy 
koncom marca robíme prehliadku 
poškodenia ciest, aby sme vedeli 
zvoliť technológiu opravy výtlkov 
a naplánovať ich opravu,“ povedal 
vedúci prevádzkarne doprava.

Modernizácia lokomotív
Okrem bežných povinností sa 

pracovníci dopravy minulý mesiac 
venovali aj priebehu obnovy troch 
lokomotív, ktoré boli modernizo-

vané z rady 740 na radu 723.7 v 
spoločnosti CZ LOKO a.s. „V záve-
re februára sme boli v závode CZ 
LOKO a.s. v Jihlave na prebierku 
lokomotív 723.726 a 723.727. 
Lokomotíva 723.728 by mala byť 
hotová koncom marca. Po prepra-
ve do Podbrezovej nás bude ča-
kať skúšobná prevádzka, školenie 
údržby a obsluhy týchto lokomo-
tív,“ povedal na záver P. Krajan.

O podrobnostiach projektu ob-
novy lokomotív prinesieme čita-
teľom informácie v ďalších vyda-
niach novín Podbrezovan.

„V roku 1982 bolo spustené nové 
zariadenie plynulého odlievania. 
Trvalo však celých jedenásť rokov, 
kým sme sa dopracovali aj k spus-
teniu novej modernej EAF. Dovtedy 
na jej mieste fungovala valcovňa 
profilov, ktorá bola neskôr demon-
tovaná,“ objasnil S. Turňa a pokra-
čoval: „Počas demontáže valcovne 
profilov naplno fungovala prevádz-
ka troch siemens-martinských a 
dvoch elektrických oblúkových 
pecí.“

Základný kameň stavby bol po-
ložený v máji 1990. V septembri 
toho istého roka bola odstavená 
valcovňa profilov a hneď na to sa 
začalo s budovaním základov pre 
novú elektrooceliareň. Prvého 
novembra 1992 boli odstavené 
aj siemens-martinské a elektrické 
oblúkové pece. Začali sa všetky po-
trebné práce súvisiace s inštaláciou 
a aj procesom dobudovania. Vo 
februári 1993 bolo všetko priprave-
né na spustenie novej pece. 

Juraj Havran doplnil, že počas 
odstávky pecí a do spustenia novej 
EAF kupovali Železiarne Podbrezo-
vá oceľové bloky pre valcovňu rúr 
od Třineckých železiarní. 

Veľký míľnik
Prvá skúšobná tavba v EAF bola 

úspešne odpichnutá 24. februára 
1993 po šiestich hodinách od na-
sadenia prvého vsádzacieho koša. 
Bolo nutné sa naplno zoznámiť s 
fungovaním pece, jej ovládaním, 
prebiehali rôzne skúšky, školenia, 
dolaďovali a overovali sa technické 
parametre.

„Presne 19. marca 1993 bola 
nová elektrooceliareň slávnostne 
uvedená do plnej prevádzky. Išlo o 
jeden z najväčších míľnikov v histó-
rii podbrezovských železiarní. Elek-
trickej oblúkovej peci sa hovorí aj 
srdce fabriky, ktoré od tej doby bije 
nepretržite už tri desaťročia. Každú 
hodinu premení tony oceľového 
šrotu na žeravú surovinu, ktorá pu-
tuje na ďalšie spracovanie,“ pozna-
menal S. Turňa a dodal: „Na začiat-
ku trvala jedna tavba šesť hodín, 
dnes sa stihne za približne hodinu.“ 

EAF patrila k najmodernejším 
svojho druhu v strednej Európe. 
Oproti jej predchodkyniam je od-
pich beztroskový a samotná troska 
zostáva v peci. „Medzi jej najväčšie 
výhody patrila a stále aj patrí au-
tomatická regulácia elektród, za-
váženie prísad cez dopravné pásy, 
chladenie panelov, ale aj automati-
zované ovládanie pece a odsávanie 
spalín vznikajúcich počas tavenia 
vsádzky. Dnes máme prehľad o 
všetkých činnostiach, ktoré v pro-
cese tavby prebiehajú. Pec má ka-
potáž, čo je zároveň najdôležitejší 
bezpečnostný prvok, ktorý tlmí 
hluk a zároveň bráni spalinám šíriť 
sa do ovzdušia,“ povedal J. Havran. 

Súčasťou budovania novej elek-
trooceliarne bola aj výstavba pan-
vovej pece, v ktorej dochádza k 
finálnemu dohotoveniu produktu. 
„EAF vyrobí len nespracovanú oceľ. 
Vďaka LF peci z nej vieme vyrobiť 
kvalitnejšiu oceľ. Spustením novej 
elektrooceliarne sa zároveň zvýšili 
nároky na kvalifikovanú obsluhu. 
Preto bolo nutné absolvovať rôzne 
školenia, dokonca aj v zahraničí“ 
pripomenul J. Švantner. 

Proces výroby
Dnes je EAF neoddeliteľnou sú-

časťou a pomyselným symbolom 
podbrezovských železiarní. Výrob-
ný proces spočíva vo viacerých kro-
koch. Všetko sa začína v šrotovom 

poli. Do vsádzacích košov je nalože-
ný oceľový šrot, ktorý je postupne 
vsádzaný žeriavom do pece. „Vďa-
ka trom grafitovým elektródam a 
kyslíku, ktorý podporuje tavenie, 
sa z oceľového šrotu stáva tekutá 
oceľ s teplotou viac ako 1 600 stup-
ňov Celzia. Následne je odliata do 
panvy a presunutá na mimopecné 
spracovanie (LF). Tu sú pridávané 
legujúce prísady ako hliník, man-
gán, kremík, chróm a iné,“ pred-
stavil proces výroby M. Rončák. Po 
spracovaní je tavba presunutá na 
zariadenie plynulého odlievania, 
ktoré je súčasťou celého výrobné-
ho procesu. „Tu vzniká kontinuálne 
odlievaný oceľový blok, z ktorého 
sa v novom závode vyrábajú rúry,“ 
doplnil. 

Obrovská spotreba energie
Pece EAF a LF sú neoddeliteľnou 

súčasťou, spolu boli inštalované a 
ide o vysokovýkonné zariadenia. Na 
jednu tavbu je potrebných asi 60 
ton oceľového šrotu, ktorý prichá-
dza do pece tromi košmi. Za hodi-
nu vznikne asi 55 ton tekutej ocele. 
Len pre zaujímavosť, EAF spotrebu-
je za minútu toľko elektrickej ener-
gie, ako bežná domácnosť za asi 
dva mesiace. „Ide o obrovské čísla, 
ktoré si len ťažko vieme predsta-
viť,“ zdôraznil M. Rončák. 

EAF je jedinečné zariadenie, kto-
ré má svoje špecifiká. Napríklad, 

pre vsádzanie oceľového šrotu do 
pece je nebezpečná prítomnosť 
vody a tiež ľadu, ktoré môžu spô-
sobiť výbuch. „Problémom sú tiež 
výbušniny, ale aj rádioaktívny ma-
teriál. Už pri vstupe do závodov je 
preto dovážaný oceľový šrot kon-
trolovaný. Na bráne je zariadenie, 
ktoré odhalí, či vstupný materiál 
neobsahuje rádioaktívne látky. Zá-
roveň, pri nakladaní do vsádzacích 
košov, pracovníci kontrolujú, či sa v 
šrote nenachádzajú neželané prv-
ky. Pre čistotu ocele sú neprijateľné 
farebné kovy, napríklad meď a cín. 
Hoci peci neuškodia, ovplyvnia kva-
litu výrobku. Počas tavenia pridáva-
me troskotvorné a legujúce prísa-
dy, ktoré čistia oceľ a zabezpečujú 
potrebnú kvalitu,“ poznamenal.

Inovácie 
Počas tridsiatich rokov bolo v 

elektrooceliarni realizovaných 
mnoho inovácií, ktoré sú ešte viac 
šetrné k životnému prostrediu, 
zlepšili kvalitu produktov, ale aj 
spotrebu materiálov. „Inovácie a 
modernizácia pece sú jednou z 
našich priorít. Funguje výskum a 
neustále sa nie-
kam posúvame,“ 
doplnil M. Ron-
čák. Konkrétne 
príklady moder-
nizácie rozme-
nil na drobné J. 
Švantner: „Jed-
nou z najväčších 
inovácií bolo za-
kúpenie náhrad-
nej nísteje. V za-
čiatkoch výroby v 
EAF bola k dispozícii iba jedna, no 
opravy prinášali so sebou výpadky 
vo výrobe. Z dôvodu efektívnosti 
výroby padlo rozhodnutie, že bude 
zakúpená nová nístej. Kým sa na 
jednej vyrába, na druhej prebieha 
oprava výmurovky.“ 

Ako poznamenali skúsení pra-
covníci oceliarne, medzi najhlav-
nejšie inovácie patrilo aj zabudo-
vanie prefúkovacích tvárnic na 
dno nísteje, slúžiacich na premie-
šavanie ocele za účelom skrátenia 
doby tavby v EAF. „V roku 2007 sme 
zabudovali nové kyslíkovo-palivové 

horáky, ktoré zrýchlili výrobu ocele. 
Pre zvýšenie kvality bola zakúpená 
kamera na snímanie úniku pecnej 
trosky počas odpichu. Krátko na to 
sa uskutočnila inštalácia nového za-
riadenia na odber vzorky a meranie 
teploty ocele v EAF a mnohé ďalšie 
inovácie,“ pokračoval J. Havran. 

Významnou investíciou bolo aj 
postavenie nového modernejšie-
ho zariadenia na odsávanie spalín 
pred desiatimi rokmi. „Jeho sú-
časťou je rekuperácia tepla, ktoré 
je využívané na ohrev budov, ale 
aj trávnika v Zelpo aréne či vody 
v bazéne kúpaliska v Podbrezovej. 
Medzi najnovšie inovácie patrí aj 
zakúpenie zariadenia na nastavo-
vanie elektród, čím sa ešte viac 
zvýšila bezpečnosť zamestnancov 
pri obsluhovaní pece. V súčasnosti 
skúšame nové zariadenie na konti-
nuálne meranie teploty v EAF,“ do-
dal J. Havran. 

Desaťtisíce ton ocele
Tri desaťročia je významný míľ-

nik. Vybudovaním elektrickej ob-
lúkovej pece v Železiarňach Pod-
brezová sa začala písať nová éra 

h o r e h r o n s ke j 
fabriky. V sú-
časnosti je ne-
odmysliteľnou 
súčasťou fun-
govania celej 
akciovej spoloč-
nosti. Zabezpe-
čuje plynulosť a 
dostatočnú efek-
tívnosť výroby a 
neustálymi ino-
váciami drží krok 

s modernými zariadeniami. 
Elektrooceliareň je miesto, kde 

sa z oceľového šrotu stáva oceľový 
blok. Miesto, na ktorom je posta-
vená celá činnosť podbrezovských 
železiarní. Roky skúseností a poc-
tivej práce zamestnancov priniesli 
nedávno ďalší míľnik. Do konca 
roka 2022 bolo odliatych deväť mi-
liónov ton ocele. Pri správnej údrž-
be jednotlivých zariadení bude 
toto číslo každým dňom rásť. Elek-
trická oblúková pec tak bude slúžiť 
aj nasledujúcim generáciám ďalšie 
desaťročia.

dokončenie zo strany 1

Srdce oceliarne bije už tri desaťročia

Zimná údržba bola aj túto zimnú sezónu bezproblémová

          Elektrooceliareň 
je miesto, kde sa 

z oceľového šrotu 
stáva oceľový blok. 

Miesto, na ktorom je 
postavená celá činnosť 

podbrezovských 
železiarní.
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         Celkovo sa 
výcviku zúčastnilo 

38 žiakov, ktorí 
si vychutnali 

pobyt na svahu v 
príjemných teplotách 
pripomínajúcich jar. 

Počas celého týždenného pobytu na Táľoch si žiaci užívali lyžovačku v nádhernom prostredí.  Foto: A. Jirmer

Žiaci si na lyžiarskom kurze vychutnali jarné teploty

Po januárovom lyžiarskom kurze 
gymnazistov zo Súkromnej spo-
jenej školy Železiarne Podbrezová 
nabrali smer Tále aj študenti od-
bornej školy hutníckej. Celkovo 
sa výcviku zúčastnilo 38 žiakov, 
ktorí si vychutnali pobyt na svahu 
v príjemných teplotách pripomí-
najúcich jar. 

Vedúcou kurzu bola Ludmila 
Peťková, ktorú dopĺňali kolegovia 
Alexander Jirmer a Samuel Cip-
ciar. Spolu so žiakmi si pochvaľo-
vali podmienky, hoci teplé počasie 
spôsobilo, najmä v poobedňajších 
hodinách, nerovnosť svahu a kašo-
vitý sneh.  

„Podmienky máme, napriek 
vysokým teplotám, veľmi dobré. 
Snehu je ešte dostatok a žiaci si ly-
žiarsky kurz užívajú. Rozdelili sme 
ich do troch skupín podľa toho, 
akú úroveň lyžovania dosahujú. 
Postupne sa zdokonaľujú,“ pove-
dala L. Peťková. 

Školáci boli ubytovaní v hoteli 
Golf, po lyžovačke mali pripravený 
bohatý sprievodný program plný 
hier, zábavy a vo vybranom čase 
mohli navštíviť aj wellness v hoteli 
Stupka. Pobyt si preto pochvaľo-
vali a domov si odniesli kopec zá-
žitkov. 

„Všetko ide ako má. Žiaci sú 
zdraví, našťastie sa do týchto chvíľ 
nikomu nič nestalo. Akurát traja 
účastníci nám vypadli, pretože ich 
skolila choroba. Veľmi dobrá je aj 
strava,“ pokračovala vedúca kurzu. 

Počas výcviku našich žiakov boli 
prázdniny v Bratislavskom, Trnav-
skom a Nitrianskom kraji, a tak 
bolo na svahu viac lyžiarov ako ob-
vykle. K tomu sa pridali aj žiaci z 
ďalších škôl, ktorí taktiež absolvo-
vali kurz. Na Táľoch to teda riadne 
žilo počas celého týždňa a dobrú 
náladu nepokazil ani dážď v po-
sledný deň. 

„Počasie bolo horšie i lepšie, ale 
celkovo kurz hodnotím pozitívne. 
Po pandemických rokoch sa mohli 
žiaci naplno zamerať na cibrenie 
lyžovania, chvíle v kolektíve a na 
pobyt v prírode a čerstvom vzdu-
chu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu 
sezónu,“ dodala L. Peťková.

*NAŠA ANKETA*
Počas štvrtého dňa lyžiarskeho 

kurzu na Táľoch sme žiakov osob-
ne navštívili. Po obedňajšej pre-
stávke sme sa niektorých opýtali, 
ako dlho lyžujú a ako sa im páči 
týždenný výcvik v krásnom pro-
stredí pod Nízkymi Tatrami. 

● Alexander Herko, (mechanik 
elektrotechnik): Lyžujem od pia-

tich rokov. Na kurze je zatiaľ všetko 
v poriadku, lyžuje sa mi veľmi dob-
re. Nie je problém v ničom. Akurát 
je teplejšie počasie a sneh na sva-
hu už tak nedrží. Vznikajú veľké 
hrby, tak musíme byť viac opatrní. 
Po lyžovačke si oddýchnem v izbe, 
pretože nohy dostávajú zabrať a aj 
lyžiarky ma tlačia. Inak je všetko v 
pohode a páči sa mi tu.

● Michal Turis (mechanik me-
chatronik): Lyžujem asi od ôsmich 
alebo deviatich rokov. Podmienky 
sú rôzne. Ráno je svah zamrznutý, 
postupne sa mení na kašu. Všetko 
je ale v poriadku a celý lyžiarsky 
kurz hodnotím pozitívne. 

● Jakub Belica (mechanik stro-
jov a zariadení): Lyžujem asi od 

troch alebo štyroch rokov. Už od 
začiatku som bol zaradený me-
dzi lyžiarov. Lyžuje sa mi parád-
ne, najmä v prvý deň boli skvelé 
podmienky. Bolo primrznuté a 
od utorka sa začal sneh topiť. Ale 
celkovo je všetko v pohode a kurz 
hodnotím pozitívne. Našťastie, ni-
komu sa ani nič nestalo, tak môže-
me byť spokojní. 

JAKUBALEXANDER MICHAL SAMUELMARTIN

Šport
– futbal, biatlon, kolky, cyklistika, 

golf, hokej, rekreačný šport

Informatika

Anglický jazyk

STEAM
– prírodné vedy a technika

 

Ponuka odborovPonuka profilácií

Duál – istota tvojho uplatnenia

Hutníctvo
– hutník operátor
– hutník

Strojárstvo
– mechanik strojov a zariadení
– obrábač kovov

Elektrotechnika
– mechanik mechatronik
– mechanik elektrotechnik

www.sgzp.edupage.org
Viac sa dozvieš na 

alebo „čekuj“ 

www.skolyzp.edupage.org
Viac sa dozvieš na 

Tvoj úspech začína u nás

alebo „čekuj“ 

Možnosti štúdia v školskom roku 2023/2024

Rozhodnúť sa môžeš do 20. marca 2023

● Martin Zlevský (mechanik 
mechatronik): Lyžujem už asi 
osem rokov. Celý kurz hodnotím 
kladne, ide o príjemný pobyt na 
horách. Prišlo veľa škôl, a tak je aj 
dosť ľudí. Podmienky sú však fajn, 
v stredu sme mali pekné slnečné 
počasie. Sneh bol ale horší, čiže sa 
to strieda. 

● Samuel Bubelíny (mechanik 
elektrotechnik): Lyžovať som začal 
asi pred dvoma alebo tromi rokmi, 
lenže bola korona, takže celkovo 
možno jeden rok. Prvé dni bolo zlé 
počasie a dosť fúkalo. Od stredy je 
parádny sneh, dobré podmienky, 
len trošku viac ľudí, ale každému 
prajem, nech si dobre zalyžuje. Na 
Táľoch je všetko parádne. Lyžiar-
sky kurz si užívam, je tu perfektný 
vlek, super ľudia, o stredisko sa 
dobre starajú. Po lyžovačke si väč-
šinou oddýchneme, máme okolo 
seba skvelých ľudí, čo sú s nami, 
učiteľov, ktorí nás dobre vedú, tak-
že hodnotím to pozitívne.
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Mgr. Magdaléna Bardelčíková
odbor personalistiky a miezd

Organizačné normy

Smernica S-465/2023
revízia 4, zmena 0 Výťahy – prevádzka, opravy a údržba

Smernica S-394/2017
revízia 3, zmena I Zahraničné pracovné cesty

Smernica S-020/2020
revízia 0, zmena II Činnosť zváračskej školy

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

Opatrenie č. 01/2023 Limity nadčasovej práce pre zamest-
nancov ŽP a.s. na rok 2023

Rozhodnutie č. 04/2023 Menovanie tímu „Predstaviteľ zákazní-
ka“

Rozhodnutie č. 05/2023 Úprava pracovného režimu v prevádz-
karni oceliareň v mesiaci február a ma-
rec 2023

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. Vo februári boli zverejnené:

Letné detské tábory pre deti za-
mestnancov akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová sú už dlho-
ročnou tradíciou. Aj v tomto roku 
čaká vaše ratolesti tradičná ponu-
ka, pričom na výber sú dva poby-
tové a jeden denný tábor.

REPIŠTE – Chata u daniela
● 15-dňový pobytový tábor pre 

deti od 6 do 16 rokov.
1. turnus – od 1. do 15. júla
Táborový program: Strážcovia 

magických svetov a Galaxia zázra-
kov.

2. turnus – od 14. do 28. augusta
Táborový program: Budovať a 

Ponuka letných táborov pre deti v roku 2023

brániť, Knihovník a šesťdesiat ma-
lých zbojníkov.

http://www.agenturaok.sk – pri-
hlasovanie formou prihlášky v od-
bore personalistiky a miezd

 

SPEAKLAND – Bystrá, 
Penzión Tále

● 7-dňový pobytový tábor pre 8 
až 15 ročné deti, kde je oficiálnym 
jazykom angličtina. Do tábora je in-
dividuálny príchod aj odchod.

1. turnus: 2. – 8. júl
2. turnus: 9. – 15. júl
3. turnus: 16. – 22. júl
http://www.speak.sk – prihla-

sovanie formou prihlášky v odbore 
personalistiky a miezd

DETSKÁ GOLFOVÁ 
AKADÉMIA – Tále a.s.

● 5-dňový denný tábor (od pon-
delka do piatku, v čase od 7. do 
16. hodiny) pre 6 až 15 ročné. Do 
tábora je individuálny príchod aj 
odchod.

1. turnus: 10. – 14. júla
2. turnus: 24. – 28. júla
3. turnus: 31. júla – 4. augusta
4. turnus: 14. – 18. augusta
5. turnus: 21. – 25. augusta
http://www.tale.sk – prihlaso-

vanie bude možné online na webo-
vej stránke www.tale.sk

Termín uzávierky nahlásenia 
detí do všetkých troch táborov je 
28. apríl 2023. Prihlásenie detí do 
táborov bude realizované formou 
vyplnenia prihlášok, ktoré nájde-
te na sekretariátoch prevádzkar-
ní. Vyplnenú prihlášku následne 

 

osobne odovzdáte v budove per-
sonálneho úseku, na 2. poschodí, 
odbor personalistiky a miezd, u p. 
Bardelčíkovej.

Kritériá pre zaradenie dieťaťa 
do letného tábora: V zmysle plat-
nej „Kolektívnej zmluvy na rok 
2023“ zamestnávateľ zabezpečí 
detské tábory pre deti zamestnan-
cov. V prípade väčšieho záujmu 
budú uprednostnené deti, ktoré 
sa v minulých rokoch nezúčastnili 
detského tábora organizovaného 
ŽP a.s. Poukaz pre dieťa do let-
ného detského tábora prizná za-
mestnávateľ nezaopatrenému die-
ťaťu zamestnanca (v súlade s § 3 

zákona č.600/2003 Z.z. v platnom 
znení). 

Rodičovský poplatok za jedno 
dieťa je 10 eur/pobytový deň v tá-
bore Repište – t.j. 140 eur, 10 eur/ 
pobytový deň v tábore Speakland 
– t.j. 60 eur, 10 eur/deň v golfovom 
tábore – t.j 50 eur. Rozdiel medzi 
hodnotou poukazu (ktorú tvorí 
cena rekreácie, prípadne doprava) 
a poplatkom rodiča (zamestnanca 
ŽP a.s.), podlieha daňovému a od-
vodovému zaťaženiu. Poplatok za 
tábory bude zamestnancovi zraze-
ný zo mzdy v zmysle KZ 2023 odst. 
3.4.1. a za detskú Golfovú akadé-
miu u poskytovateľa tábora.

       V prípade väč-
šieho záujmu budú 
uprednostnené deti, 
ktoré sa v minulých 
rokoch nezúčastnili 

detského tábora 
organizovaného 

akciovou spoločnosťou 
Železiarne Podbrezová.
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,

Jedálny lístok
13. – 19. 3. 2023 

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, špená-
tová so syrovými haluškami, peči-
vo. 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
uhorka, 
● Exotický bravčový rezeň, opeka-
né zemiaky, 
● Farfally so zeleninovou omáčkou. 

Utorok
Polievky: slepačia, kapustová let-
ná, pečivo. 
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát, 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
tarhoňa, cvikla, 
● Cviklové rizoto s kuracím mä-
som, šalát, 
● Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: zeleninová, prešporská, 
pečivo. 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa, 
● Morčacie prsia na ázijský spô-
sob, ryža, šalát, 
● Francúzske zemiaky, uhorka, 
● Šalát karfiolovo-kukuricový s 
cesnakom, pečivo, 
● Bageta salámová.

Štvrtok 
Polievky: šošovicová kyslá, frank-
furtská, pečivo. 
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, čalamáda, 
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina, 
● Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla, 
● Škoricové osie hniezda, kakao. 

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
rascová s vajcom, pečivo. 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa,
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót, 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou, 
● Ružový cestovinový šalát s tunia-
kom, 
● Bageta moravská. 

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka,
● Hovädzí guláš debrecínsky, ces-
tovina. 

Nedeľa
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo. 
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
ryža, čalamáda, 
● Bravčové stehno bratislavské, 
knedľa.

,

Jedálny lístok
20. – 26. 3. 2023

Pondelok 
Polievky: hŕstková, zeleninová so 
šunkou, pečivo. 
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, opekané zemiaky, uhorka,
● Kuracie prsia na brokolicovom 
kréme, fusilli, 
● Plnené hovädzie mäso, zelenino-
vá obloha,
● Zimný vitamínový šalát, pečivo. 

Utorok
Polievky: slovenská hubová, fran-
cúzska, pečivo. 
● Divina so šípkovou omáčkou, 
knedľa, 
● Morčacie prsia na zelenine, ryža, 
šalát, 
● Bravčový rezeň prírodný, zelero-
vá remuláda, 
● Hanácke koláče, kakao, 
● Ovocný balíček. 

Streda 
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát,
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina, 
● Furmanské halušky, 
● Pórovo-hráškový šalát, pečivo, 
● Bageta Gurmán. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, kláštorná, pečivo. 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Bravčové mäso na rasci, ryža, ša-
lát, 
● Kelový karbonátok, zemiaky, ša-
lát, 
● Muffiny s čokoládou, kakao. 

Piatok
Polievky: kelová s ryžou, údenino-
vá, pečivo. 
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou, 
● Hovädzí guláš maďarský, cesto-
vina, 
● Treska na masle, bulgur so suše-
nými paradajkami, 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami, 
● Bageta s pikantným mäsom. 

Sobota
Polievka: krupicová so zeleninou, 
pečivo. 
● Hovädzia pečienka na víne, 
knedľa,
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát. 

Nedeľa
Polievka: horácka, pečivo. 
● Kuracie prsia plnené bryndzou, 
opekané zemiaky, uhorka, 
● Bravčové mäso na paprike, ces-
tovina.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 4, v ktorej sa ukrýval citát od americkej spisovateľky Pearl S. Buck: 
„Mnoho ľudí zmešká malé šťastie, lebo čaká na veľké.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Adriána 
Faška z prevádzkarne ťaháreň rúr. Cenu, ktorú do súťaže venoval Ján Villim, personálny riaditeľ ŽP a.s, si 
výherca môže prevziať v redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Zimná rozprávka v Ždiari. Foto: P. Ridzoň

Odmeňovanie zamestnancov, kto-
rí majú počas roka významné pra-
covné alebo životné jubileum, je v 
našej spoločnosti dlhodobo zauží-
vané. Ide o benefit, ktorý vyplýva 
z Programu predstavenstva ŽP a.s. 
v oblasti starostlivosti o zamest-
nancov. V aktuálnom roku pribud-
la novinka, ktorou je odmena už 
za odpracovanie pätnástich rokov. 
Ďalšou zmenou je navýšenie súm 
pri dovŕšení životných jubileí.

Odmena za pracovné alebo ži-
votné výročie bude zamestnancovi 
vyplatená v prípade, že sa v prísluš-
nom mesiaci dožíva pracovného 
alebo životného výročia a zároveň 
je v evidenčnom stave zamestnan-
cov ku dňu, kedy mu vzniká nárok 
na výplatu odmeny. 

Pri životných výročiach sú odme-
ny vyplácané zamestnancom, ktorí 
v danom mesiaci dovŕšia 50, 55 a 

60 rokov. Podmienkou je však ne-
pretržité odpracovanie minimálne 
posledných desiatich rokov v ŽP 
a.s. Pri oslave 50. narodenín dosta-
ne zamestnanec k výplate odmenu 
200 eur, pri 55. výročí je to 250 a 
pri šesťdesiatke 300 eur.

Pri pracovných výročiach sú od-
meny vyplácané jubilantom za 
odpracované roky v našej spoloč-
nosti. Za 15 rokov je to 150 eur, za 
20 rokov 250 eur, za 25 rokov 300 
eur, za 30 rokov 350 eur, za 35 ro-
kov 400 eur, za 40 rokov 450 eur a 
za 45 rokov 500 eur. Pripomíname, 
že všetky odmeny podliehajú zda-
neniu.

V pravidelnej rubrike v novinách 
Podbrezovan uverejňujeme mená 
všetkých životných jubilantov, čiže 
aj tých, ktorí nespĺňajú podmienky 
uplatnenia odmeny (napríklad 50-
tnik, ktorý robí v ŽP a.s. menej ako 
10 rokov). Mnohí z nich nadobúda-
jú dojem, že uverejnením svojho 
mena v novinách majú nárok aj na 

odmenu. Ešte raz pripomíname, 
že podmienkou pre vyplatenie od-
meny je nepretržité odpracovanie 
posledných desiatich rokov v našej 
spoločnosti.

Čo ak sa v novinách nenájdete, 
pritom ste si istý, že máte nárok 
na odmenu alebo si neprajete byť 
v zozname jubilantov? 

Poverený zodpovedný zamestna-
nec odboru personalistiky a miezd 
na začiatku každého mesiaca zasie-
la oddeleniu infomédií menný zo-
znam jubilantov, ktorý je následne 
zverejnený v novinách Podbrezo-
van. V prípade, že zamestnanec, 
ktorý spĺňa podmienku na vypla-
tenie odmeny v novinách nie je 
uvedený, je povinný oznámiť túto 
skutočnosť odboru personalistiky 
a miezd. Ak si zamestnanec neže-
lá zverejniť svoje jubileum v novi-
nách, je potrebné oznámiť túto po-
žiadavku odboru personalistiky a 
miezd minimálne mesiac pred jeho 
dovŕšením.

Zima vaším objektívom

Rozhľadňa Polomské očko.
Foto: A. Fašková

Kríž na Ďumbieri v zajatí snehu a ľadu.  Foto: R. Ďuriš

Slnečné lúče na vrchole hôr. Foto: R. Ďuriš

Ľadopád v Hronci.           Foto: A. Fašková

V minulom čísle novín Podbrezo-
van sme vám priniesli tip na výlet 
z útulne Andrejcová na Kráľovu 
hoľu. Zároveň sme vás vyzvali, 
aby ste sa s nami podelili o vaše 
zážitky zo zimnej prírody.

Prišli nám viaceré fotografie z 
mnohých pekných miest nielen z 
Horehronia, Nízkych a Vysokých 
Tatier, ale aj z ďalších zaujímavých 
lokalít, kde človek dokonale vy-
pne hlavu a môže sa kochať krá-
sou zimnej prírody. Nie je možné 
uverejniť všetky fotografie. Vy-
brali sme preto niektoré, aby sme 
čitateľov potešili a možno aj inšpi-
rovali, kde sa môžu počas najbliž-
ších voľných dní vybrať. 

Všetkým čitateľom ďakujeme za 
fotografie i za inšpiráciu.

Zmeny v benefitoch 
pracovných a životných jubileí
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Autor:      
PK

na oné miesto darovali
Klub 

slovenských 
turistov

Okresný výbor
20%, piata časť 

celku
Vojtech (dom.)

skôr po 
nemecky

úcta ako hosť (skr.) gibon bieloruký moslimský boh T3 dáš do súladu

kopaním oddeľ
utekanie     
papierová 

ozdoba stien
meno Delona

T1 hŕba, hromada   
kráľovské 

kreslo

ženský hlas
vrodená 

šikovnosť      
lantán (chem.)

španielsky 
futbalista    

ochrana tovaru

1001 v Ríme
listnatý strom     

svätý (zo špan.)
zlato (špan.)    

náhorné plošiny

aha, ajhľa     
vodácky 
pozdrav

Pomôcky: 
EBRO, ARBA, 

RAÚL
patriaci autorovi

sánky          

T2
skúška (hov.)   
Odvoz a likv. 

odpadu

Anno domini       
jeden z rodičov

Agneša (dom.)
koralový ostrov     

ázijský vozík

naštartuje 
(hov.)  

Petronela 
(dom.)

nádoba na 
popol mŕtvych

sarmatský 
jazdec         

súbor máp

obyvateľ 
Pobaltia      

vyhľadajú

akvárijná 
rybička

tamten, henten   
španielska 

rieka

existuje     
oraním 

nahromaď
česká rieka čistil vo vode

oklamte (expr.)
nadšenie         

úhor (nem.)

vrkoč              
zmocni sa 

(bás.)

MPZ 
Rumunska

am. herečka 
(Jessica)    
Lekárska 
komisia

citoslovce 
bedákania         

udieraj

Doktor (skr.)  
osobné zámeno

ušno-nosno-
krčné oddelenie

obyvateľ Arábie T4
vrece

zlúčeniny 
kyselín a zásad

nádoba na moč 
(nem.)

V tajničke sa ukrýva marcová pranostika.

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

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite nám znenie tajničky do redakcie poštou alebo e-
mailom, najneskôr do 20. marca. Okrem svojho mena napíšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká 
poukážka na 50 eur (pri nákupe nad 100 eur), ktorú do súťaže venoval DATART. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

Hrajte o cenu od DATART-u

Smútočný oznam
So smútkom v duši oznamujeme 
všetkým priateľom a známym, že 
nás dňa 12. februára vo veku 84 
rokov navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec 

Ján PURDEK z Lopeja.
Kto bol milovaný, nebude nikdy 
zabudnutý.

Smútiaca rodina

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracovní-
kom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s naším drahým manželom, 
otcom, bratom a krstným otcom

Marianom KVAČKAJOM z 
Mýta pod Ďumbierom, 

ktorý nás navždy opustil 3. marca vo veku 66 rokov. 
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Spomienky
„Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“
Dňa 4. marca uplynuli dva roky od-
vtedy, ako nás navždy opustil milo-
vaný manžel a otec

Ivan BATIS z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti-

chú spomienku.
S veľkou láskou, ale i bolesťou a smútkom 
v srdci spomína manželka Beáta, synovia 
Mário, Andrej s manželkou a celá rodina

...
Dňa 7. marca uplynulo 26 rokov, 
ako nás navždy opustil náš drahý

Ján PAVKO z Podbrezovej.
Spomína manželka 

a deti s rodinami

Spomienky
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“
Dňa 6. marca uplynuli štyri roky, 
čo sme sa naposledy rozlúčili s 
drahou sestrou, tetou, sesterni-
cou, kolegyňou a susedou

Sonkou ZRUBECOVOU z Podbrezovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina
...

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si 
rada život a všetkých nás. Odišla si 
navždy, hoci si túžila žiť, osud ti ne-
doprial tu s nami ďalej byť. Aj keď 
si odišla a niet ťa medzi nami, v na-
šich srdciach ostávaš stále s nami.“
Dňa 6. marca uplynulo desať ro-

kov odvtedy, ako nás navždy opustila manželka, 
mama a stará mama

Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová, 

Kamoďová, Némethová, Hrašková a Debnárová
...

Dňa 11. marca si pripomenieme 
desať rokov odvtedy, ako nás navž-
dy opustil náš milovaný otec, brat 
a starý otec

Ing. Július STARKE z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Oprava
V prechádzajúcom čísle Podbrezovana sme uverej-
nili spomienku na Máriu KOPECKÚ z Brezna. Omy-
lom sme uviedli, že sme si pripomenuli desať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila. Správne má byť 
pätnásť rokov. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňu-
jeme.

V marci 
blahoželáme

Pracovné jubileá
15 rokov

Tomáš HERICH
Lívia CHROMEKOVÁ

20 rokov
Jaroslava SITARČÍKOVÁ

Ján TOMČÍK

25 rokov
Rastislav KORALKA

Peter KOVALČÍK
Jozef NÁTER

Ján SPÁČ

35 rokov
Stanislava SCHMIDTOVÁ

Životné jubileá
Alena AUXTOVÁ
Marek BABEĽA

Juraj BOBÁK
Eva CIBUĽOVÁ

Ľubomír HLÁSNIK
Rastislav KORALKA

Milan MATOŠ
Martina MITTERPACHOVÁ
Dušan SCHVARZBACHER

Peter ŤAŽKÝ
Juraj BÁNIK

Jozef BROZMAN
Bohuslava KORBELOVÁ

Ľubica SOKOLOVÁ
Radko SRNKA

Soňa DUBÉCIOVÁ

Vo februári odišli
do predčasného 

starobného dôchodku
Olga ČIEFOVÁ
Anton ČIŽMÁR
Imrich KOVÁČ

Viera KOVÁČIKOVÁ
Michal MIKLOVIČ

Ján NAGY
Ivan ŠTEFANČÍK

Miroslav VEŽDÚR

do starobného dôchodku
Eva MIŠUNOVÁ

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

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

pokračovanie jubilantov
Pavol FAŠKO

Anna GIERTLOVÁ
Ján HĽADAJ

Zuzana JANOŠTIAKOVÁ
Vojtech KALICKÝ

Zuzana KOŠTIALOVÁ
Ladislav MEDVEĎ

Iveta MYDLIAROVÁ
Mária ROSÍKOVÁ

Ivan SILÁDI
Ing. Ján SOUŠEK
Pavol STACHURA

Ján SVINČIAK
Milan ŠVANTNER
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Výsledky Fortuna ligy:

● 21. kolo: Podbrezová – Micha-
lovce 2:2 (1:2)
Góly: 25. Bartoš, 80. Pavúk (z 
11 m) – 16. Issa, 32. Kanu. Roz-
hodovali: Ruc – Ferenc, Vitko, 
ŽK: Ceklič, Száraz, Ranko (všetci 
Michalovce), ČK: 42. Marcin (Mi-
chalovce). Diváci: 654.
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Ba-
kaľa, Grešák – Talakov (46. San-
gare), Paraj (46. Pavúk), Faško 
(66. Horvát), Bariš, Ďatko (84. 
Špyrka) – Kuzma, Kabongo (46. 
Kukoľ).

● 22. kolo: Trenčín - Podbrezová 
1:1 (1:0)
Góly: 45. Bainovič - 90+4. M. Bar-
toš. Rozhodovali: Očenáš – Vass, 
Pacák. ŽK: Oladoye, Gajdoš – 
Špyrka, Bartoš.
Podbrezová: Ludha – M. Bartoš, 
Bakaľa, Grešák - Šikula (67. Bla-
hút), Faško (67. Kukoľ), Bariš, 
Ďatko – Špyrka (58. Sangare), 
Kuzma (67. Kabongo), Pavúk.

Najbližší program nadstavby: 

Sobota, 11. marca o 15.00 hod. 
Trnava – Podbrezová,

Nedeľa, 19. marca o 15.00 hod. 
Podbrezová – Slovan, 

Sobota, 1. apríla o 18.00 hod. 
B. Bystrica – Podbrezová,

Piatok, 7. apríla o 17.30 hod. 
Podbrezová – Žilina.

Program ďalších zápasov uve-
rejníme v niektorom z nasle-
dujúcich vydaní novín Podbre-
zovan, nakoľko hracie dni a ani 
časy výkopov ešte nie sú presne 
určené kvôli televíznym preno-
som. 

Konečné poradie po prvej časti 
súťaže (v zátvorke počet bodov): 
1. D. Streda (48), 2. Slovan (47), 
3. Trnava (40), 4. Podbrezová 
(35), 5. Žilina (31), 6. Banská Bys-
trica (31). 7. Ružomberok (30), 8. 
Michalovce (23), 9. Z. Moravce 
(23), 10. Trenčín (22), 12. Skalica 
(19), 12. Liptovský Mikuláš (9).

Marek Kuzma (pri lopte) bránený Michalovčanom Issom (v strede). Nigérijčan v minulej 
sezóne obliekal dres Podbrezovej. Situáciu sleduje Ceklič (vpravo). Foto: J. Zajko

Železiari do nadstavby z výborného štvrtého miesta

Z kolkárskych dráh

Prvý marcový víkend pokračovali 
interligisti vo víťaznom ťažení. V 
domácom dvojzápase najprv po-
razili Husovice 6:2 (náš najlepší 
hráč Bína 643) a následne nadelili 
Hořiciam, nováčikovi súťaže, ka-
nára 8:0 (najlepší opäť Bína 630). 
V tabuľke sme sa tak bodovo do-
tiahli na prvú Trstenú, tá má však 
o dva zápasy menej.

Dôležité víťazstvo si 
pripísali naši kolkári aj 
v extralige, keď si bez 
problémov poradili s 
Rakovicami 6:2. V zá-
pase nepadla ani jed-
na šesťstovka a našim 
najlepším hráčom bol 
Soják (598). Extraligisti 
majú pred sebou ešte 
šesť zápasov, z toho tri s prvými 
družstvami tabuľky.

Ženy začali nadstavbu – vyra-
ďovaciu časť Slovenského pohára. 
Kolkárky ŠK Železiarne Podbrezová 
nehrali, pretože súperky z Apolla 
Bratislava nenastúpili, a tak sme 
automaticky postúpili medzi štvo-
ricu najlepších. Dorastenky hosťu-

júce v KK Brezno (najlepšia Lucia 
Oszagyanová 550) v rovnakej súťa-
ži prehrali doma s Rakovicami 1:5 a 
v odvete sa musia pokúsiť o malý 
zázrak.

Začala sa tiež nadstavba play-off 
v 1. lige východ. Naši „béčkari“, ako 
víťazi základnej časti, vyhrali v Ri-
mavskej Sobote nad Jelšavou 3:5, 
v zápase podpriemernej úrovne. 
Najlepším hráčom železiarov bol 
Michal Dilský (556). Odveta o týž-
deň doma by mala byť povinnou 

vstupenkou do semi-
finále.

Dorastenci takis-
to ukončili dlhodobú 
časť svojej súťaže. Po-
sledné zápasy oboch 
našich družstiev ne-
priniesli žiadne body. 
„Áčko“ vo Fiľakove, v 
priamom súboji o prvé 

miesto, prehralo o 14 kolkov (Bánik 
a Balco rovnako po 565). „Béčko“ 
(Kováčiková 455) po slabučkom 
výkonom podľahlo susedovi v ta-
buľke, Veľkému Šarišu, a skončilo 
na 6. mieste. Do celoslovenského 
turnaja o majstrovský titul postu-
pujú zo skupiny východ Fiľakovo, 
Podbrezová a Trstená.

Domácim víťazstvom nad Žilinou 
si podbrezovskí futbalisti definitív-
ne zabezpečili postup medzi poltu-
cet najlepších celkov Fortuna ligy v 
sezóne 2022/2023. Podarilo sa im 
tak splniť cieľ, no sezóna pokraču-
je a zverencov Romana Skuhravé-
ho čakajú ďalšie výzvy. 

V súboji 21. kola sme v Zelpo aré-
ne privítali MFK Zemplín Michalov-
ce. Podbrezová už mohla hrať bez 
tlaku, veď vo vrecku mala istotu 
hornej šestky. Lenže v lige je dôle-
žitý každý bod, preto nemohli hráči 
nič podceniť. 

Duel proti Zemplínu začali žele-
ziari dobre, ale nová posila Kabon-
go v čistej šanci zaváhal. Po štvrť-
hodine sa dovtedy neškodní hostia 
ujali vedenia, keď peknú prihrávku 
Marcina zužitkoval Issa Adekunle. 
Nigérijský futbalista obliekal ešte 
v minulej sezóne dres Podbrezo-
vej, preto z úcty k bývalému klubu 
svoj gól neoslavoval. Netrvalo dlho 
a bolo vyrovnané. Strieľanú pri-
hrávku Talakova „upratal“ do siete 
Bartoš. 

Po viac ako polhodine prišlo veľ-
ké zaváhanie brankára Ludhu. Ka-
pitán mužstva zle odkopol loptu, 
našiel nohu Kanua a ten zvýšil ve-
denie hostí. 

Veľké veci sa diali v závere polča-
su. Matúš Marcin fauloval pri strie-
dačkách Grešáka. Rozhodca naj-
skôr udelil hráčovi hostí žltú kartu. 
Situáciu však zmenil systém VAR. 

Hlavný arbiter si išiel inkriminovaný 
moment pozrieť ešte raz na videu. 
Žltú kartu zrušil, Marcinovi udelil 
červenú, a to znamenalo presilov-
ku pre náš tím.

Hostia dobre bránili
Vylúčenie nám neprospelo a do 

šancí sme sa dostávali sporadicky, 
hoci územná prevaha bola viditeľ-
ná. Hostia však urputne bránili. Až v 
80. minúte prišiel ďalší kontroverz-
ný moment. Striedajúci Sangare 
padol vo veľkom vápne, rozhodca 
si znovu pomohol VAR-om, situáciu 
si pozrel na videu a ukázal na biely 
bod. Loptu si postavil Daniel Pavúk 
a vyrovnal na konečných 2:2. V úpl-

nom závere sa do obrovskej šance 
dostal hosťujúci Kotula, ale brankár 
Ludha predviedol bravúrny zákrok 
a zachránil aspoň bod. 

„Odohrali sme ťažký zápas, naj-
mä v druhom polčase. Hrali sme 
do plnej obrany. Aj keď bol súper 
oslabený, priestor dobre zatvoril, 
kúskoval hru a ťažko sa nám do-
stávalo do tempa. Škoda, že sme 
nepridali tretí gól, lebo šance sme 
si vytvorili. Paradoxne, Michalovce 
mohli na konci streliť víťazný gól, 
ale Rišo loptu perfektne chytil. Na 
penaltu som si veril, aj keď maličký 
stres mám vždy. Som rád, že lopta 
skončila v sieti,“ povedal po stret-
nutí Daniel Pavúk, autor vyrovná-
vajúceho zásahu na 2:2. 

Bod ratoval Bartoš
V ďalšom kole cestovali naši hráči 

do Trenčína, kde ich čakal trápiaci 
sa AS. Domáci začali aktívnejšie a 
už v prvej minúte sa do šance do-
stal Kupusovič, lenže Ludha pred-
viedol výborný zákrok. V ďalších 
minútach si podbrezovský kapitán 
pripísal aj ďalšie zásahy. Následne 
obrovskú šancu zahodil opäť Ku-
pusovič, ktorý po brejkovej situácii 
zakončil nepresne. Pred gólom nás 
zachránila aj tyč po zakončení Ola-
doyeho. Podbrezová v prvom pol-
čase príliš neoslnila, čo dokumen-
tovala situácia zo záveru úvodného 
dejstva. Domáci totiž spálili ďalšiu 
gólovku. Trenčania sa v posledných 
sekundách polčasu predsa len doč-
kali, keď sa z bezprostrednej blíz-

kosti presadil Bainovič a poslal AS 
zaslúžene do vedenia.

Zlepšený druhý polčas
Po zmene strán sa najskôr pred-

viedol Ludha, keď vyrazil Kmeťo-
vú strelu, ale horelo aj pri ďalších 
nebezpečných akciách súpera. Až 
v závere sa naši viac osmelili, šan-
cu zahodil Kabongo. Najkrajší mo-
ment zápasu, ba jeden z najkrajších 
v celej sezóne, prišiel v posledných 
sekundách, kedy sme dostali výho-
du v podobe priameho kopu. Loptu 
si postavil Marek Kristián Bartoš a 
exportnou strelou do šibenice vy-
rovnal na konečných 1:1. V našom 
tábore zavládla veľká radosť, keďže 
výkon mužstva, najmä v prvej polo-
vici, nebol ideálny.

„Prvý polčas bol Trenčín lepší. 
Po dlhej dobe som bol cez pre-
stávku trošku agresívnejší, preto-
že sme nemali dobrý pohyb a mal 
som pocit, že sme si prišli zahrať. 
Bol to z našej strany pohodlnejší 
futbal. Druhý polčas bol výborný. 
Ďaleko viac sme využívali priestor 
za záložnou radou súpera, no boli 
sme nepresní. Nechcem povedať, 
že remíza je zaslúžená, ale pre nás 
je veľmi dôležitá, pretože pred zá-
pasmi, ktoré nás čakajú, sme uká-
zali ako áno a ako nie,“ povedal po 
stretnutí Roman Skuhravý, tréner 
FK Železiarne Podbrezová.

Železiari splnili predsezónny cieľ a postúpili medzi najlepšie tímy súťaže. Teraz ich čaká desať atraktívnych duelov.  Foto: J. Zajko


