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Editoriál
Pred niekoľkými dňami sa ofi-
ciálne začala jar. Slniečko je 
čoraz teplejšie, pomaličky sa 
začne zelenať tráva a pučať 
stromy. Záhradkári netrpezlivo 
čakajú, kým vyschne pôda, aby 
mohli zasadiť semienka rastlín 
a pripraviť stromy na sezónu. 
Za pomyselnými dverami je 
Veľká noc, sviatok jari. Začína-
me vyťahovať bicykle, kolobež-
ky a korčule, aby sme si dosýta 
užili príjemné teploty. Ide o 
neklamné znaky, že sa lúčime 
s vládou zimy a prichádzame 
do teplejších mesiacov. Na na-
sledujúce týždne sa určite tešia 
mnohí z nás. Keď už hovoríme 
o jari, spomenúť musíme na-
šich futbalistov. Tí začali jar 
ešte vo februári. Momentálne 
majú za sebou už dva zápasy 
v nadstavbovej časti. Najskôr 
cestovali do Trnavy. Hoci im zá-
pas nevyšiel, potešiť ich mohla 
podpora fanúšikov, ktorí mera-
li cestu do malého Ríma. Fut-
balový sviatok sme mali uply-
nulý víkend aj v Podbrezovej. 
Do Zelpo arény zavítal Slovan. 
Obom stretnutiam sme sa pod-
robne venovali na stránkach 
našich novín. Rozprávali sme 
sa aj so skúseným kynológom, 
ktorý mal na starosti psíky v 
železiarňach. Éra štvornohých 
strážcov sa v našom podniku 
schyľuje ku koncu, preto sme 
sa rozhodli bližšie pozrieť na 
všetky úlohy, ktoré zvierací po-
mocníci plnili a ešte stále plnia. 
V uplynulých dňoch sme držali 
palce naším maturantom po-
čas písomných skúšok. Rozbeh-
li sme tiež rubriku súťaž zmien 
a podrobnejšie sme vysvetlili 
daňový bonus. Začala sa aj jar-
ná sezóna na hrade Ľupča, kde 
všetkých pozývame. Nielen na 
tieto témy, ale ja na ďalšie sme 
sa pozreli v ďalšom vydaní no-
vín Podbrezovan. Prajeme vám 
príjemné čítanie. 

Milan Gončár

Z obsahu čísla

Ako si uplatniť daňový 
bonus a aká je jeho výška?

Daňový bonus. Téma, ktorá zau-
jíma každého rodiča nezaopatre-
ného dieťaťa. Aká je plná suma 
daňového bonusu za rok 2023 
podľa počtu a veku detí? Akú 
musíte mať v roku 2023 hrubú 
mzdu, aby ste dostali plnú, nek-
rátenú sumu daňového bonusu 
na vaše deti?

čítajte na strane 2

Súťaž medzi 
zmenami v oceliarni

Nedostatok a cena vstupných mate-
riálov a médií nás donútilo šetriť a 
skúšať nové technológie výroby a 
nové vstupné materiály, s ktorými 
sa naši zamestnanci zatiaľ nestret-
li. Aj toto bolo jedným z dôvodov, 
ktoré ovplyvnili priebeh súťaže. 

čítajte na strane 2Železiarne Podbrezová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Maturanti z našej školy krátko pred začatím testu.  Foto: A. Jirmer

pokračovanie na strane 4

Zváračská škola, kurzy vo 
zváraní a dôležité zmeny

Od začiatku roka 2020 je Zvá-
račská škola ŽP a.s. organizačne 
začlenená do odboru riadenia a 
zabezpečenia kvality. V rovna-
kom roku bola realizovaná jej 
rozsiahla rekonštrukcia.

čítajte na strane 3

Železiarne Podbrezová

Pomôžme tým, ktorí to potrebujú
Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii 
Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie 
rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, 
pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri 
vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného 
prostredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše 
peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane 
a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať dve percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o 
poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo zá-
vislej činnosti a odovzdať ich do 30. apríla 2023 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska (dokumenty 
môžete odovzdať aj svojej mzdovej účtovníčke, najneskôr však do 25. apríla). V prípade, že si podávate daňové 
priznanie samostatne, uveďte ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481
 
Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Zmena času 2023
Nezabudnite, že už tento víkend 
nastáva zmena času. V Európe, 
čiže aj u nás, sa na letný čas pre-
chádza v nedeľu 26. marca o 2:00 
ráno, kedy si ručičky posunieme 
o jednu hodinu vpred na 3:00. Na 
zimný čas potom prechádzame v 
nedeľu 29. októbra o 3.00 ráno, 
kedy si čas posunieme o jednu ho-
dinu dozadu na 2:00. 

Vedeli ste, že oficiálne zavede-
nie zmeny času siaha do obdobia 
prvej svetovej vojny, konkrétne do 
roku 1916? Práve vtedy sa v Euró-
pe (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, 
Spojené kráľovstvo) zaviedol letný 
čas, ktorý sa však neujal vo všet-
kých krajinách. 

Viac sa dočítate na 7. strane.

Žiaci z našej školy absolvovali 
prvú časť maturitnej skúšky

Mesiac marec sa na slovenských 
stredných školách spája s písom-
nými maturitnými skúškami. Ten-
to rok sa uskutočnili v termíne od 
14. do 17. marca. V aktuálnom 
školskom roku absolvovalo na 
Slovensku písomnú maturitu viac 
ako 41-tisíc študentov. Najskôr ich 
čakala previerka zo slovenského 
jazyka a literatúry, na druhý deň z 
vybraného cudzieho jazyka, ďalej z 
matematiky a v prípade žiakov ma-
ďarskej a ukrajinskej národnosti aj 
z ich materinského jazyka. 

Skúšku dospelosti absolvova-
li aj študenti Súkromnej spojenej 
školy Železiarne Podbrezová (SSŠ 
ŽP). Najskôr sa museli popasovať 
s externou časťou (test) a násled-
ne písomnou formou internej čas-
ti (sloh). V prvý deň sa maturity 
zo slovenského jazyka a literatúry 
zúčastnilo 43 žiakov Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej 
Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP) 
a 34 žiakov Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová (SG ŽP). 

Na druhý deň čakala žiakov skúš-
ka z vybraného cudzieho jazyka. An-
gličtinu úrovne B1 absolvovalo 28 
žiakov SSOŠH ŽP, ten istý jazyk, ale 
úroveň B2, 10 žiakov SSOŠH ŽP a 34 
žiakov SG ŽP. Päť študentov SSOŠH 
ŽP maturovalo z ruského jazyka. 

Vo štvrtok bola na programe ex-
terná časť maturitnej skúšky z pred-
metu matematika. Zúčastnilo sa jej 
desať gymnazistov a dvaja žiaci hut-
níckej školy. 

„Myslím si, že témy písomných 
prác boli výborné. Žiaci si v pred-
mete slovenský jazyk a literatúra 
mali z čoho vyberať. Čo sa týka cu-
dzích jazykov, zadaná bola síce iba 
jedna téma, ale naši žiaci sa s ňou 

popasovali statočne. Uvidíme, aké 
budú ich výsledky,“ povedala Mi-
riam Pindiaková, riaditeľka SSŠ ŽP.

Ako doplnila, reakcie maturantov 
boli krátko po absolvovaní skúšok 
rôznorodé. „Najväčší stres mali tí, 
ktorí sa počas celého štúdia pri-
pravovali zodpovedne. Išlo o prvú 
časť ich skúšky dospelosti. Niekto-
rí pôsobili suverénne a spokojne. 
Teraz nám zostáva už len čakať na 
oficiálne výsledky a hodnotenie, 
ktoré bude školám zaslané začiat-
kom mája tohto roku,“ pokračovala 
riaditeľka. 

Tohtoroční maturanti taktiež 
patria do skupiny žiakov, ktorých 
naplno zastihla pandémia. Diš-
tančné vzdelávanie malo, napriek 
veľkému úsiliu pedagógov i žiakov, 
svoje úskalia. Učitelia i odborníci sa 
zhodujú, že denné štúdium je nena-
hraditeľné a pre deti mimoriadne 
dôležité. „Dopady pandémie bu-
deme pociťovať ešte veľmi dlho, a 
to nielen u stredoškolákov, ale aj u 
žiakov základných škôl, ktorí k nám 
prichádzajú,“ dodala M. Pindiaková. 

Po absolvovaní písomných matu-
rít čakajú na žiakov praktické a úst-

ne maturitné skúšky. Uskutočnia sa 
na prelome mesiacov apríl a máj.

ANKETA
Po maturite z cudzieho jazyka sme 
žiakov navštívili a opýtali sa ich, 
ako hodnotia priebeh písomky, ako 
sa im pozdávali témy a či si myslia, 
že dosiahnu dobrý výsledok. 

Železiarne Podbrezová
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Ing. Zuzana Peniaková
odbor personalistiky a miezd

Víťazná zmena „A“ v oceliarni.  Foto: M. Gončár

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Súťaž medzi zmenami v oceliarni

Medzi víťaznou zmenou a ostatnými boli len malé rozdiely

Súťaž medzi pracovnými zmena-
mi prebieha počas celého roka 
vo výrobných a ob-
služných prevádzkar-
ňach akciovej spo-
ločnosti Železiarne 
Podbrezová. Sú do 
nej zapojené pracov-
né kolektívy kategó-
rie „R“ z oceliarne, 
valcovne bezšvíko-
vých rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, 
energetiky, dopravy 
a odboru riadenia 
a zabezpečenia kvality. Kritériá 
súťaže sú zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodárenia, dodržia-
vanie zásad bezpečnosti pri práci, 
reklamácie a sú vyhodnocované a 
zverejňované na vývesných tabu-
liach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v oceliarni nás 
informoval Juraj Havran, vedúci 

výroby:

Ako pokračovala súťaž medzi zme-
nami v roku 2022?

- Minulý rok bol z hľadiska výroby 
úspešný. Pracovali sme 
v štvorzmennom ne-
pretržitom pracovnom 
režime, takže aj hod-
notenie súťaže medzi 
zmenami bolo objek-
tívnejšie.

Sú kritériá súťaže rov-
naké ako v predchá-
dzajúcich rokoch ale-
bo pribudli vlani nové 
hodnotiace prvky?

- Kritériá vyhodnocovania súťa-
že sme čiastočne zmenili aj minu-
lý rok, a to najmä sprísnením nie-
ktorých limitov, ako je predváha a 
spotreba elektrickej energie. 

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?

- Nedostatok a cena vstupných 
materiálov a médií nás donútilo 

šetriť a skúšať nové technológie 
výroby a nové vstupné materiály, 
s ktorými sa naši zamestnanci za-
tiaľ nestretli. Aj toto bolo jedným 
z dôvodov, ktoré ovplyvnili priebeh 
súťaže. 

Predstavte nám víťazný kolektív za 
rok 2022.

- Víťazom súťaže medzi zmenami 
je zmena „A“ pod vedením majstra 
Miroslava Horvátha. Poďakovanie 
za odvedenú prácu v minulom roku 
však patrí všetkým zamestnancom 
oceliarne, pretože ani ostatné zme-
ny za víťaznou výsledkami veľmi 
nezaostávali. 

Čo postavilo víťaznú zmenu do 
popredia pred ostatné súťažné ko-
lektívy?

- Medzi víťaznou a ostatnými 
zmenami boli len malé rozdiely, 
niektoré kritériá splnili na plný po-
čet bodov, ale v niektorých aj za-
ostávali. Z hodnotenia dvanástich 
mesiacov obsadili sedemkrát prvé 
miesto.

Ako si uplatniť daňový bonus a aká je jeho výška?
Daňový bonus. Téma, ktorá zau-
jíma každého rodiča nezaopatre-
ného dieťaťa. Aká je plná suma 
daňového bonusu za rok 2023 
podľa počtu a veku detí? Akú mu-
síte mať v roku 2023 hrubú mzdu, 
aby ste dostali plnú, nekrátenú 
sumu daňového bonusu na vaše 
deti?

Od januára 2023 je daňový bo-
nus zásadne vyšší ako tomu bolo v  
predchádzajúcich rokoch. Súčasne 
sa však zásadne zmenili podmien-
ky jeho vyplácania. Ako teda vyze-
rá novonastavený daňový bonus? 
Aký vplyv budú mať zmeny v jeho 
vyplácaní na príjem rodiny? Sku-
točne si všetci rodičia nezaopatre-
ných detí výrazne polepšia?

 
Základné pravidlá pre 

výplatu daňového bonusu
Zamestnanec si môže uplatniť 

nárok na daňový bonus na každé 
vyživované dieťa, ktoré s ním žije 
v domácnosti. Za vyživované dieťa 
sa považuje dieťa vlastné, osvoje-
né, dieťa prevzaté do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodi-
čov na základe rozhodnutia prí-
slušného orgánu a dieťa druhého 
z manželov (nie však dieťa druha, 
družky), ktoré sa považuje za ne-
zaopatrené dieťa podľa zákona č. 
600/2003 Z. z. o prídavku na die-
ťa v znení neskorších predpisov. 
Za vyživované dieťa daňovníka sa 
považuje aj plnoleté nezaopatrené 
dieťa podľa osobitného predpisu 
(§ 2 ods. 1 písm. d) tretí bod záko-
na o prídavku na dieťa.

Za nezaopatrené dieťa sa pova-
žuje:

• dieťa do skončenia povinnej 
školskej dochádzky, najdlhšie však 
do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa 
sústavne pripravuje na povolanie 
štúdiom alebo sa nemôže sústav-
ne pripravovať na povolanie pre 
chorobu alebo úraz;

• dieťa, ktoré sa po skončení 
povinnej školskej dochádzky zú-
častňuje dennou formou kurzu 
na získanie základného vzdelania, 
najdlhšie však do skončenia škol-
ského roka, v ktorom dieťa dovŕ-
šilo 18 rokov veku (okrem príprav-
ných kurzov poskytovaných podľa 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov) a tiež kurzov pre obča-
nov ZŤP, a to napríklad:

- prípravného kurzu na dodatoč-
né ukončenie základného vzdela-
nia uchádzača o zamestnanie,

- prípravného kurzu na prijíma-
cie skúšky na strednú školu uchá-
dzača o zamestnanie alebo záu-
jemcu o zamestnanie,

- kurzu pre občana so zdravot-
ným postihnutím umožňujúceho 
jeho vzdelávanie a prípravu pre 
trh práce,

• dieťa, ktoré je neschopné sa 
sústavne pripravovať na povola-
nie alebo vykonávať zárobkovú 
činnosť pre dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav, najdlhšie do do-
vŕšenia plnoletosti (do 18 rokov 
veku).

Sústavnou prípravou dieťaťa na 
povolanie je štúdium na strednej 
škole aj na vysokej škole – vždy 
však len denná forma štúdia.

Sústavná príprava dieťaťa na 
povolanie je aj obdobie, v ktorom 
dieťa opakuje ročníky štúdia.

Sústavnou prípravou dieťaťa na 
povolanie je aj iné štúdium alebo 
výučba, ak sú svojim rozsahom a 
úrovňou podľa rozhodnutia Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky posta-
vené na úroveň štúdia na školách 
v SR.

 
Za vyživované dieťa sa nepovažu-
je dieťa: 

• ak poberá invalidný alebo so-
ciálny dôchodok,

• ktoré dosiahlo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa,

• ak dovŕšilo 25 rokov veku.
 
Nárok na daňový bonus si môže 

uplatniť najčastejšie rodič – matka 

i otec – nezaopatreného dieťaťa, 
závisí od ich vzájomnej dohody. Ak 
sa nedohodnú, daňový bonus sa 
priznáva v poradí matka, otec, iná 
oprávnená osoba, pričom sa daňo-
vý bonus priznáva na všetky vyži-
vované deti v domácnosti, nie je 
možné súčasné rozdelenie nároku.  

Rodič si môže od 1. januára 2023 
uplatniť daňový bonus na dieťa 
vo výške:

• 140 eur na dieťa vo veku do 18 
rokov,

• 50 eur na dieťa vo veku od 18 
rokov.
Súčasne je daňový bonus najviac:

• 20 % čiastkového základu dane 
pri 1 dieťati,

• 27 % čiastkového základu dane 
pri 2 deťoch,

• 34 % čiastkového základu dane 
pri 3 deťoch,

• 41 % čiastkového základu dane 
pri 4 deťoch,

• 48 % čiastkového základu dane 
pri 5 deťoch,

• 55 % čiastkového základu dane 
pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňo-
vého bonusu (20 až 55 percent 
čiastkového základu dane) sa určí 
podľa počtu detí, na ktoré si da-
ňovník uplatňuje daňový bonus.

Nárok na daňový bonus na dieťa 
vo veku do 18 rokov je len vtedy, 
ak sa na dieťa neposkytuje dotá-
cia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 
písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o 
dotáciách.

Čiastkový základ dane zamest-
nanca je jeho zdaniteľný príjem, 
zjednodušene hrubá mzda, ktorá 
je znížená o odvody.

Odvody zamestnanca predsta-
vujú sumu 13,4 % z jeho hrubej 
mzdy.

Koľko musí zamestnanec zarábať, 
aby dostal plný daňový bonus?

Nárok na plný daňový bonus pri 
deťoch do 18 rokov bude mať:

• rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába 
aspoň 820 eur mesačne v hrubom, 
aby dostal plný daňový bonus vo 
výške 140 eur;

• rodič 2 detí, ktorý zarába as-
poň 1 200 eur mesačne v hrubom, 
aby dostal plný daňový bonus na 
dve deti vo výške 280 eur;

• rodič 3 detí, ktorý zarába as-
poň 1 450 eur mesačne v hrubom, 
aby dostal plný daňový bonus na 
tri deti vo výške 420 eur;

• rodič 4 detí, ktorý zarába as-
poň 1 600 eur mesačne v hrubom, 
aby dostal plný daňový bonus na 
štyri deti vo výške 560 eur;

• rodič 5 detí, ktorý zarába as-
poň 1 700 eur mesačne v hrubom, 
aby dostal plný daňový bonus na 
päť detí vo výške 700 eur;

• rodič 6 a viac detí, ktorý za-
rába aspoň 1 800 eur mesačne v 
hrubom, aby dostal plný daňový 
bonus na šesť detí vo výške 840 
eur (každé ďalšie dieťa plus 140 
eur).

Čo sa stane v prípade, že hrubá 
mzda zamestnanca nebude dosa-
hovať potrebnú výšku, čiže zarobí 
menej? V akej výške dostane da-
ňový bonus?

Ak má zamestnanec hrubú mzdu 
1 000 eur, po odpočítaní odvodov 
(13,4 % zo sumy 1 000 eur, tzn. 
134 eur) je čiastkový základ dane 
866 eur.

• Ak si zamestnanec uplatní 
daňový bonus na 2 deti do 18 ro-
kov, suma daňového bonusu je pri 
dvoch deťoch limitovaná na 27 % 
čiastkového základu dane (27 % z 
866 eur je 233,82 eur).

• Tento zamestnanec si môže 
uplatniť daňový bonus vo výške 
233,82 eur – nedostane plný da-
ňový bonus 280 eur (2x140 eur).

Ak má však zamestnanec hru-
bú mzdu 700 eur, po odpočítaní 
odvodov je čiastkový základ dane 
606,20 eur.

• Ak si zamestnanec uplatní 
daňový bonus na 2 deti do 18 ro-
kov, suma daňového bonusu je pri 
dvoch deťoch limitovaná na 27 % 
čiastkového základu dane (27 % z 
606,20 eur, čo je 163,674 eur).

• Tento zamestnanec si môže 
uplatniť daňový bonus vo výške 
163,674 eur, pričom plný daňový 
bonus je 280 eur (2x140 eur na 
dieťa).

Ak má zamestnanec hrubú mzdu 
1 000 eur, po odpočítaní odvodov 
je čiastkový základ dane 866 eur.

• Ak si zamestnanec uplatní 
daňový bonus na 3 deti do 18 ro-
kov, suma daňového bonusu je pri 
troch deťoch limitovaná na 34 % 
čiastkového základu dane (34 % z 
866 eur je 294,44 eur).

• Zamestnanec si nemôže uplat-
niť daňový bonus 420 eur (3x140 
eur), ale iba 294,44 eur.

Ak má zamestnanec hrubú mzdu 
1 000 eur, po odpočítaní odvodov 
je čiastkový základ dane 866 eur.

• Ak si zamestnanec uplatní 
daňový bonus na 4 deti do 18 ro-
kov, suma daňového bonusu je pri 
troch deťoch limitovaná na 41 % 
čiastkového základu dane (41 % z 
866 eur je 355 eur.)

• Zamestnanec si nemôže up-
latniť plný daňový bonus 560 eur 
(4x140 eur), lebo suma daňového 
bonusu je limitovaná na 41 % z 
čiastkového základu dane, a teda 
môže si uplatniť daňový bonus iba 
vo výške 355 eur.

Po skončení kalendárneho roka 
(a súčasne zdaňovacieho obdobia) 
si môže zamestnanec, ktorého prí-
jem neumožňoval výplatu daňo-
vého bonusu v plnej výške, „dou-
platniť“ nárok na daňový bonus v 
ročnom zúčtovaní, kedy je možné 
doložiť potvrdenia o príjme aj od 
iných zamestnávateľov (naprík-
lad práca na dohodu, iný pracov-
ný pomer...). V ročnom zúčtovaní 
zamestnanca sa vychádza z čias-
tkového základu dane podľa § 5, 
ktorý je dosiahnutý u všetkých za-
mestnávateľov. Čiastkové základy 
dane dosiahnuté u iných zamest-
návateľov sú uvedené v „potvrde-
niach,“ ktoré musí zamestnanec 
priložiť k žiadosti o vykonanie roč-
ného zúčtovania.

V ročnom zúčtovaní zamestnan-
ca za rok 2023 sa bude brať do 
úvahy len čiastkový základ dane 
rodiča, ktorý žiada o daňový bo-
nus. Ak by tento nepostačoval, 
je možné prihliadnuť na príjem 
– čiastkový základ dane druhého 
rodiča (druhej oprávnenej osoby), 
ale v tomto prípade zamestnanec 
nemôže žiadať o ročné zúčtovanie 
svojho zamestnávateľa, ale musí 
podať za rok 2023 daňové prizna-
nie.

Ilustračné foto: pexels.com
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Zváračská škola, kurzy vo zváraní a dôležité zmeny

Žiak Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová počas zváračského kurzu. Foto: P. Baksa

Identifikačná karta vydaná Výskumným ústavom zváračským, ktorú získa zvárač po absol-
vovaní kurzu v našej zváračskej škole.  Foto: P. Baksa

DODATOČNÁ ZĽAVA ŠITÁ NA MIERU PRE ZAMESTNANCOV ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.
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Od začiatku roka 2020 je Zvá-
račská škola ŽP a.s. organizačne 
začlenená do odboru riadenia a 
zabezpečenia kvality. V rovnakom 
roku bola realizovaná jej rozsiah-
la rekonštrukcia. Pribudla nová 
zváracia technika, o čom sme v 
minulosti informovali aj na stra-
nách Podbrezovana. Po obnove 
bola škola oficiálne skolaudova-
ná 6. októbra 2020. Krátko na to 
získala certifikát spôsobilosti, keď 
úspešne prešla auditom. Školí 
najmä zamestnancov podniku a 
pravidelne aj študentov Súkrom-
nej spojenej školy Železiarne 
Podbrezová. Poverený vedením 
je Peter Baksa z odboru riadenia 

a zabezpečenia kvality, s ktorým 
sme sa rozprávali o kurzoch zvá-
rania a aj o aktuálnych zmenách.

Kto môže vykonávať zváračské 
práce?

- Zváračské práce (zváranie, pá-
lenie) môžu vykonávať iba osoby, 
ktoré získali príslušnú kvalifikáciu 
vo zváraní v certifikovanej zváračs-
kej škole a majú platnú lekársku 
prehliadku. Zvárači do veku 50 
rokov sa podrobujú lekárskej pre-
hliadke raz za päť rokov, starší ju 
musia absolvovať raz za tri roky.

Čo potrebujú záujemcovia o kurz 
zvárania pri nástupe?

- Pri nástupe do kurzu je potreb-
né, aby mal každý záujemca už 
absolvovanú lekársku prehliadku a 

bol spôsobilý vykonávať zváračské 
práce. Taktiež je nutné, aby boli 
záujemcovia vybavení príslušnými 
osobnými ochrannými pracovný-
mi prostriedkami (OOPP) v zmysle 
normy STN 05 0601 Príloha A. Mu-
sia si priniesť zváračský impreg-
novaný oblek, kožené zváračské 
rukavice s manžetou a koženú 
pracovnú obuv. Ostatné OOPP, 
ako ochranné okuliare, zváračská 
kukla a kožená zástera im budú 
poskytnuté počas trvania kurzu vo 
zváračskej škole.

Koľko trvá samotný kurz?
- Základný kurz zvárania elektric-

kým oblúkom, čiže zváranie obale-
nou elektródou, zváranie v ochran-
nej atmosfére argón/CO2, alebo 
TIG trvá tri týždne. Základný kurz 
zvárania plameňom (kyslík-acety-
lénový plameň) trvá štyri týždne. 
V tomto kurze je aj zaškolenie na 
rezanie a drážkovanie kovov kyslí-
kom, ktoré trvá jeden týždeň. 

Čo získa absolvent kurzu?
- Absolvent kurzu získa najmä 

zručnosť vyhotoviť zvolenou tech-
nológiou zvar požadovanej kvality. 
Okrem toho obdrží identifikačnú 
kartu, na ktorej sú osobné údaje, 
prístupové meno a heslo do da-
tabázy zváračov. Pomocou tejto 
karty vie preukázať svoju kvalifiká-
ciu vo zváraní. V minulosti ju pre-
ukazoval zváračským preukazom v 
papierovej forme, kde boli „pečiat-
ky,“ dnes sa preukazuje kvalifikácia 
identifikačnou kartou a záznamami 
v databáze zváračov.

Čo sa okrem zváračských preuka-
zov ešte zmenilo?

- Zmenilo sa aj označovanie zák-
ladných kurzov. V minulosti mal 
základný kurz zvárania plameňom 
skratku Z-G1, dnes je to ZK 311-1. 

Zaškolenie na rezanie a drážkova-
nie kovov kyslíkom malo skratku 
D-G2, v súčasnosti ZP 311-2. Rov-
nako aj technológia zvárania elek-
trickým oblúkom, napríklad kurz 
zvárania obalenou elektródou, 
mal skratku Z-E1, momentálne je 
to ZK 111-1. Zváranie v argón/CO2 
ochrane malo skratku Z-M1, teraz 
ZK 135-1 a TIG mal skratku Z-T3, 
dnes je to ZK 141-8.

Prečo nastali tieto zmeny?
- Norma STN 05 0705 Zvára-

nie Predpisy pre základné skúšky 
zváračov prešla v máji 2019 roz-
siahlou zmenou a všetky obmeny 
sú v nej uvedené. Táto zmena na-
stala preto, lebo v minulosti mala 
každá krajina vlastné označenie 
kvalifikácie vo zváraní. Dnes je v 
rámci Európy voľný pohyb osôb, 
tovarov a služieb tak, aby v tomto 
priestore a ďalších iných krajinách, 
ktoré sú členmi IIW (International 
Institute of Weldinga) a EWF (Eu-
ropean Weightlifting Federation) 
bolo jednotné označenie kvalifiká-

cie vo zváraní. Vďaka certifikácii si 
dnes urobíte kurz zvárania v našej 
zváračskej škole v Podbrezovej a 
vašu kvalifikáciu vo zváraní bude 
poznať 51 členských krajín IIW a 
45 riadnych a tri pridružené kraji-
ny EWF. 

Aké zmeny ešte očakávate?
- Československo, neskôr Slo-

vensko, historicky školilo univer-
zálnych zváračov (podľa normy 
ČSN 05 0705 resp. STN 05 0705). 
Šlo o zváračov, ktorí vedeli zavariť 
tupý, kútový zvarový spoj a stu-
pačku, pri plameni aj rúru. Trend v 
zahraničí je trochu iný, keď sa me-
nej školia univerzálni a viac špe-
cializujúci sa zvárači na konkrétny 
zvar, teda podľa normy EN ISO 
9606-1; -2; -3; -4; -5, u nás známi 
ako „úradní zvárači.“ V našej spo-
ločnosti máme viac univerzálnych 
zváračov, vrátane paličov. Počet 
zváračov kvalifikovaných v zmysle 
normy EN ISO 9606-1; -2; -3; -4; -5 
by sa mal v budúcnosti postupne 
zvyšovať.



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  6/2023 WWW.PODBREZOVAN.SK4

       Po absolvovaní 
písomných maturít 

čakajú na žiakov 
praktické a ústne 
maturitné skúšky. 
Uskutočnia sa na 
prelome mesiacov 

apríl a máj.

MAREK

● Marek Jurašík, mechanik-me-
chatronik: Dnešné maturity by som 
zhodnotil tak na trojku. Niektoré 
otázky z ruštiny boli ľahké, iné zasa 
ťažké. Bolo to však primerané. Čo 
sa týka slovenského jazyka, pocity 
som mal dobré. Témy boli celkom 
zaujímavé a páčili sa mi. Keď má 
človek umelecké črevo, dá sa veľa 
vymyslieť. Ja som si tému bez prob-
lémov vybral. 

● Andrej Miklošik, mechanik-me-
chatronik: Maturoval som z anglic-
kého jazyka. Pocity sú fajn, mys-
lím si, že skúšky dopadli pomerne 
dobre. Úvod bol trošku stresujúci a 
rovnako tak koniec, ale v priebehu 
maturity som sa cítil v pohode. So 
slovenčinou som viac spokojný ako 
s angličtinou. Myslím si, že to do-
padlo o niečo lepšie, čo sa týka slo-
hu i písomnej časti. Dúfam, že ko-
nečné hodnotenie bude v poriadku. 

● Adam Makovič, mechanik-me-
chatronik: Maturoval som z anglic-
kého jazyka. Keď to zhrniem glo-
bálne, témy boli pomerne ťažké. 
Uvidíme, čo sloh. Niečo som vedel, 
niečo som musel natipovať. Čo sa 
týka slovenči-
ny, vybral som 
si umelecký 
opis. Dalo sa 
to zvládnuť, 
aj keď test bol 
dosť náročný. 
Verím, že vý-
sledok bude 
ok. 

● Dorota Rešu-
tíková, anglic-
ký jazyk: Dnešnú skúšku z anglič-
tiny nehodnotím príliš pozitívne. 
Podľa mňa bola dosť náročná. Ale 
snažila som sa čo najviac. Nemám 
však príliš dobrý pocit. Ešte sa te-
ším na sloh. Som zvedavá, či mi 
sadne téma. Slovenčina bola pre 

mňa tiež veľmi ťažká. Sloh bol ale 
super, téma mi sadla a hneď som 
sa rozpísala. Čo sa týka testu, boli 
v ňom chytáky a veľa vecí, ktoré 
som zle vyčítala. Celkovo mám dosť 
zmiešané pocity. 

● Ema Goralová, 
anglický jazyk: Keď 
som dnes otvorila 
test z anglického 
jazyka, prvotné doj-
my boli celkom fajn 
a mala som dobrý 
pocit. Vedela som 
listening, reading 
aj language. Cítim 
sa fajn a myslím, že 
písomná maturita 

dobre dopadla. Slovenčina bola ale 
o dosť ťažšia. Prekvapilo ma viace-
ro vecí, ktoré som videla prvýkrát. 
Mám z nej zmiešané pocity. Mys-
lím si však, že som v pohode pre-
šla, hoci to zrejme nebude žiadna 
sláva.

Žiaci z našej školy absolvovali 
prvú časť maturitnej skúšky

dokončenie zo strany 1

ANDREJ ADAM DOROTA EMA

Niektorí študenti mali pred skúškou obavy, iní si verili viac.  Foto: A. Jirmer



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  6/2023WWW.PODBREZOVAN.SK 5

         Vždy sme kupo-
vali aspoň ročných 

psov. Museli sme ich 
najskôr vyskúšať, 

či budú vhodné pre 
daný účel, dôležitý bol 
záujem o aportovanie, 

ale aj socializácia. 
Zisťovali sme, či 

sa neboja ľudí a sú 
schopné zákroku.

V minulosti strážili hrad i Tále, dnes sú len v novom 
závode. Éra štvornohých pomocníkov sa končí

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Život v podbrezovských železiar-
ňach nie je len o nepretržitom 
kolobehu výroby. Svoje miesto tu 
mali aj štvornohí strážcovia, kto-
rí boli a ešte aj sú súčasťou ho-
rehronského hutníckeho závodu 
dlhé roky. Vycvičené psíky plnili 
okrem funkcie strážcov aj ďalšie 
úlohy. 

Keď sa otvorí téma strážnych 
psov v Železiarňach Podbrezová, 
mnohí si vybavia meno Karol Špi-
lák. Láska k zvieratám bola u skú-
seného kynológa zakorenená od 
detstva. Už ako chlapec zbieral so 
psíkmi úspechy v súťažiach. Zvie-
ratá mu prirástli k srdcu natoľko, 
že sa im venuje dodnes.

Život spätý s najvernejším pria-
teľom človeka je síce náročný, ale 
krásny. Cesta skúseného psíčkara 
k psovodovi podbrezovských žele-
ziarní sa začala v závode na Piesku, 
kde Karol Špilák spočiatku praco-
val ako obrábač kovov. 

„V tom čase fabrika prepúšťala 
a odišiel som aj ja. Vedenie od-
boru obrany a ochrany, nazýva-
né aj podniková polícia (dnes ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o., pozn. 
red.), ma oslovilo s tým, či by som 
nemal záujem venovať sa stráž-
nym psom, ktoré mali v správe. 
Priznám sa, váhal som. Starostli-
vosť o psov síce bola moja záľuba, 
no nemyslel som si, že sa kynológii 
budem venovať na profesionálnej 
úrovni. Po zvážení som v roku 1994 
ponuku prijal. Okrem starostlivosti 
o zvieratá som zaúčal kolegov, ako 
správne vychádzať so psami, dával 
som im inštrukcie, chodili sme na 
rôzne miesta a veľa sme cvičili,“ 
rozhovoril sa K. Špilák. 

Zabránili krádežiam 
Primárnou úlohou psov bolo 

strážiť objekty železiarní pred 
vniknutím neoprávnených osôb a 
pred krádežami. Pracovníci stráž-
nej služby boli rozdelení na dve 
skupiny. Psovodi chodili na pre-
hliadky objektov pešo. Obchôdz-
ky boli pravidelné a vykonávali sa 
na dennej báze. Druhú skupinu 
tvorila výjazdová motorizovaná 
hliadka.  

„Stali sa prípady, keď sme za 
plotom nového závodu našli po-
hodený materiál, ktorý si niekto 
nachystal, aby si ho po „šichte“ 
mohol zobrať domov. Pravidelnými 
kontrolami sme mali zabrániť krá-
dežiam,“ pokračoval K. Špilák. 

Aby bol majetok Železiarní Pod-
brezová čo najviac chránený, k pô-
vodnému betónovému plotu okolo 
celého nového závodu pribudol 
aj pletivový, čiže ak mal niekto v 
úmysle prehadzovať materiál na 
druhú stranu, musel prekonať dve 
prekážky. Navyše, medzi tieto dva 
ploty boli vypustené strážne psy.

Strážili Tále i hrad
Štvornohí strážcovia sa osvedčili 

a ich počet postupne narastal. Kým 
na začiatku boli len štyria, časom 
sa číslo zvýšilo na 25. „Psy sa po-
stupne zadovážili aj na stráženie 
vysunutých pracovísk – napríklad 
na skládku na vrchu Šiklov, do hyd-
rocentrály Jasenie, ale aj na Tále, 
hrad Ľupča a ďalšie. Strážili aj areál 
nemocnice, kde sa zdržiavali bez-
domovci. Keď sme na miesto vy-
pustili psov, už tam nechodili. Psy 
plnili psychologický efekt.“

Najbežnejším strážnym psom 
v železiarňach bol vždy nemecký 
ovčiak. „Mali sme aj francúzske-
ho a belgické-
ho ovčiaka, ale 
aj rotvajlerov. 
Najlepšie sú 
však nemecké 
ovčiaky, lebo 
sú najvšestran-
nejšie. Upred-
n o s t ň o v a n é 
boli psíky pred 
fenkami. Pes je 
totiž vzrastovo 
mohutnejší, čo 
budí väčší re-
špekt. Taktiež 
je lepší obranár. 
S a m o z r e j m e , 
existujú aj sučky, ktoré sú dosť 
akčné, ale ide skôr o výnimky,“ vy-
svetlil K. Špilák a pokračoval: „Vždy 
sme kupovali aspoň ročných psov. 
Museli sme ich najskôr  vyskúšať, či 
budú vhodné pre daný účel, dôle-
žitý bol záujem o aportovanie, ale 
aj socializácia. Zisťovali sme, či sa 
neboja ľudí a sú schopné zákroku.“

Zvýšené nároky 
S rastúcim počtom nových psí-

kov sa zvyšovali aj časové nároky 
na ich starostlivosť. Každá pracov-
ná zmena zamestnancov bezpeč-
nostných služieb mala pridelené-
ho jedného psovoda. Ak nastúpil 
na rannú, počas dňa psov nacho-
val, skontroloval ich zdravotný stav 
a absolvoval obchôdzku. Okrem 
toho vykonával bežné činnosti ako 
ostatní pracovníci. Išlo o pomerne 
náročnú časovú úlohu.

„Postupne sa zrodila myšlienka, 
aby vznikla pozícia psovoda strie-
dača, ktorý by sa výlučne staral iba 
o psy. Dostal som ponuku na túto 
funkciu, ktorú som prijal. Chodil 
som len na denné služby. Počas 
celej „šichty“ som sa venoval iba 
psom. Bolo nutné ich kŕmiť, meniť 
vodu, vyčesať a postarať sa o ne vo 
všetkých smeroch. Aby som to vy-
svetlil zrozumiteľne, každá zmena 
mala svojho psovoda s prideleným 
psom, plus som bol ja – striedač, 
ktorý sa o všetkých staral.“ 

Mnoho úloh
Okrem stráženia objektov psí-

ky vykonávali aj ďalšie činnosti. 
„V spolupráci so štátnou políciou 
sme spoločne absolvovali výcviky, 
sústredenia, taktiež sme hľadali 

nezvestné osoby. 
Psy slúžili aj pri 
rizikových futba-
lových zápasoch. 
Často sme cho-
dili na obhliad-
ky po rôznych 
zákutiach. Keď 
má človek pri 
sebe psa, cíti sa 
bezpečnejšie. V 
okolí Bystrianky 
na šrotovom poli 
Piesok sa pred 
rokmi pohybo-
valo veľa bezdo-
movcov, ktorí sa 

chceli dostať k železu. Mali sme 
čo robiť, aby sme všetko ustrieh-
li. Chytili sme viacero zlodejov, 
ktorých sme následne odovzdali 
polícii.“ 

Psíky asistovali aj v Jasení počas 
čistenia alebo opráv malej vodnej 
elektrárne a jej okolia. „Na daných 
miestach je častý výskyt medve-

ďov. Vždy išiel najskôr psovod, 
aby sa pracovníci, ktorí realizovali 
opravy alebo údržbu, cítili bezpeč-
ne.“

Podľa Špilákových slov zvierací 
strážcovia asistovali aj pri stra-
tených psoch, ktoré sa náhodne 
dostali do areálu podbrezovských 
železiarní. „Odchytených bolo 
mnoho psích tulákov, ktorí sa ná-
sledne vrátili majiteľom. V minu-
losti sme taktiež pravidelne chodili 
realizovať ukážky psích zákrokov 
na rôzne podujatia, napríklad na 
Deň detí a podobne.“

Kŕmenie
Starostlivosť o psov v čase naj-

väčšieho „boomu“ bola časovo 
náročná. Každý pes potreboval 
pravidelnú a kvalitnú stravu. V 
minulosti dostávali zvieratá čer-
stvé mäso, ktoré sa varilo spolu s 
cestovinami. „Postupne sa prešlo 
na granule, ktorými ich kŕmime 
dodnes. Keď si spomeniem na za-
čiatky, viedol som podrobnú evi-
denciu, koľko mäsa sme prebrali a 
mal som dokonalý prehľad o kom-
pletnom krmive.“ 

Nebolo to však len o strave. 
Zvierací strážcovia sa museli akti-
vizovať. „Pravidelne sme chodili s 
rukávom, aby si každý pes mohol 
zahryznúť. Týmto spôsobom boli 
stále v strehu a pripravené pomôcť 
aj pri ostrom zákroku,“ vysvetlil. 

Okrem toho bolo a stále je ne-
vyhnutné myslieť aj na zdravotnú 
stránku. Psíky každý rok absolvujú 
povinné očkovanie proti besnote. 
„Keď sú mladšie, dostávajú vakcí-
nu proti psinke. Ak majú zdravot-
né problémy, ihneď ich riešime s 
veterinárom. Psíky sú evidované a 
majú preukazy.“

Postupne končia
Starostlivosť o psov je každo-

denná záležitosť. V zime, v lete, za 
horúceho i daždivého počasia, po-
čas sneženia i mrazov. No spoloč-
nosť sa vyvíja a dnes už zvieracích 

pomocníkov nahrádzajú moderné 
zariadenia, čo je rozhodne krok 
smerom dopredu. Technológie 
prinášajú množstvo výhod, sú ne-
náročné na údržbu, nepotrebujú 
neustálu starostlivosť a tiež výraz-
ne šetria náklady. Dnešné kamero-
vé záznamy ponúkajú vysoko kva-
litné zábery a štatisticky dokážu 
odhaliť mnoho prípadov nelegál-
nych činností. 

Existujú však aj ďalšie bezpeč-
nostné zariadenia, ktoré plnohod-
notne nahrádzajú psovodov i sa-
motné zvieratá. V rýchlom tempe 
pribúdajú výdobytky a najmoder-
nejšia technika má nenahraditeľ-
né miesto v oblasti bezpečnosti. 
Preto sa dnes už nové psíky ne-
kupujú a tie, ktoré ešte žijú, budú 
slúžiť, kým budú vládať. Všetky sú 
v areáli nového závodu patrične 
zabezpečené.

„Teší ma, že každý jeden psík 
môže dožiť svoj život aj po skonče-
ní svojej aktívnej činnosti. Ani jed-
ného z nich sme nikdy neutratili. V 
pokoji sme ho nechali u nás dožiť a 
čaká to aj ostatných deviatich, kto-
rí z pôvodného počtu zostali. Túto 
príležitosť by som rád využil na 
poďakovanie vedeniu železiarní, 
na čele s generálnym riaditeľom, 
ale aj vedeniu ŽP Bezpečnostné 
služby za ústretovosť a podanú 
pomocnú ruku. Nikdy sa nám ne-
otočili chrbtom pri starostlivosti o 
našich štvornohých kolegov,“ do-
dal K. Špilák. 

Skúsený kynológ je dnes spo-
kojný a spomína. Od vlaňajšieho 
augusta je v dôchodku a svojich 
bývalých zverencov už vída len z 
druhej strany plota na novom zá-
vode. Spolu so psíkmi zažil toho 
veľa. Teší ho skutočnosť, že pomo-
hol zabrániť rôznym nelegálnym 
činnostiam. Vie, že éra strážnych 
psov v železiarňach sa pomaly 
končí. No tie, ktoré ostali, dožívajú 
pokojný život. Za pomoc a svedo-
mité plnenie všetkých úloh si to aj 
zaslúžia.

Karol Špilák sa strážnym psom v ŽP a.s. venoval dlhé roky.  Foto: archív KŠ

Strážne psy asistovali aj pri rizikových futbalových zápasoch v Zelpo aréne.  Foto: archív KŠ
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Jedálny lístok
27. 3. – 2. 4. 2023 

Pondelok 
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
krúpková, pečivo. 
● Hovädzia roštenka cigánska, 
ryža, uhorka, 
● Morčacie mäso s brusnicovou 
omáčkou, široké rezance, 
● Roľnícke zemiaky, uhorka, 
● Zemiakové knedličky slivkové, 
orechová posýpka. 

Utorok
Polievky: slepačia, brokolicová s fa-
zuľou, pečivo. 
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, šalát, 
● Bravčové mäso na paprike, ces-
tovina, 
● Klužská kapusta, 
● Horehronský syrový šalát, peči-
vo, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: kapustová s klobásou, 
sedliacka, pečivo. 
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa, 
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát, 
● Špenátové listy s hlivami, opeka-
né zemiaky, 
● Pizza diabolská, 
● Bageta Apetito. 

Štvrtok
Polievky: mexická, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Kuracie stehno na zelenine, štu-
chané zemiaky s cibuľkou, 
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, šalát, 
● Zapekaný bravčový rezeň so sy-
rom, fit šalát, 
● Buchty na pare s nutelou, mako-
vá posýpka, kakao. 

Piatok 
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát, 
● Ryba na vidiecky spôsob, zemia-
ky, šalát, 
● Pestrý cestovinový šalát, 
● Bageta s kuracím mäsom. 

Sobota
Polievka: kelová s ryžou, pečivo. 
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, zemiaky, uhorka,
● Kuracie prsia na smotane, cesto-
vina. 

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo. 
● Bravčový guláš, knedľa, 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, čalamáda.

,

Jedálny lístok
3. – 9. 4. 2023

Pondelok 
Polievky: gulášová, krupicová so 
zeleninou, pečivo. 
● Jarné kuracie stehno, zemiaky, 
● Bravčové stehno nitrianske, ces-
tovina, 
● Tlačenkový šalát, pečivo, 
● Rizoto natural so zeleninou. 

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
goralská, pečivo. 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, kapusta, 
● Palacinky s džemom a čokolá-
dou, 
● Ovocný balíček. 

Streda 
Polievky: karfiolová, oravská fazu-
ľová, pečivo. 
● Bravčový rezeň telgártsky, ope-
kané zemiaky, šalát, 
● Kuracie prsia s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Zapekaná brokolica s tofu, 
● Langoše s kečupom, 
● Bageta moravská. 

Štvrtok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, roľnícka, pečivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Bravčové rebierko s brusnicami a 
hruškou, ryža, 
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance, 
● Plnené rožky tvarohové, kakao. 

Piatok
Polievka: francúzska, pečivo. 
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka, 
● Hovädzie mäso na korení, slo-
venská ryža, čalamáda. 

Sobota
Polievka: paradajková, pečivo. 
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa, 
● Kuracie prsia na zelenine, ryža, 
uhorka.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo. 
● Bravčový rezeň na srbský spô-
sob, zemiaky, cvikla,
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina.

Jarné víkendy na hrade Ľupča
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Obnovený hrad Ľupča sa teší 
priazni návštevníkov z rôznych 
kútov Slovenska, ale i zo zahra-
ničia už vyše 20 rokov. Najviac 
turistov si stredovekú pamiatku 
pozrie v júli a auguste, kedy je ot-
vorený denne, okrem pondelkov. 
Po skončení letných prázdnin je 
prístupný len počas pracovných 
dní, no potenciálni návštevníci si 
musia obhliadku vopred zarezer-
vovať. Vedenie akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová sa v 
uplynulom roku rozhodlo, že hrad 
sprístupní aj počas jesenných ví-
kendov. Skúšobná prevádzka do-
padla nad očakávanie, a tak sa 
jeho brány otvoria aj počas jar-
ných víkendov, vrátane blížiacich 
sa Veľkonočných sviatkov.

„Čísla návštevnosti z posledného 
leta ukázali, že po pandémii turisti 
viac vyhľadávali dlhšie dovolenky 
v zahraničí. Preto sa veľmi pote-
šili nápadu sprístupnenia hradu 
počas jesenných víkendov, kedy si 
naplánovali menšie a kratšie výle-
ty v okolí. Vzhľadom na výbornú 
polohu hradu a jeho viditeľnosť z 
hlavnej cesty sa mnoho ľudí zasta-
vilo najmä počas nedieľ, kedy sme 
evidovali vyššiu návštevnosť ako v 
soboty. Šlo najmä o tranzitujúcich 

návštevníkov, ktorí si u nás urobi-
li krátky oddych,“ povedala Ivana 
Kiaba, referentka správy pamiatko-
vých objektov hradu Ľupča. 

Rozhodnutie sprístupniť hrad 
aj po sezóne sa teda ukázalo ako 
správne. V jesenných mesiacoch 
absolvovali prehliadku stovky hostí.

Pozitívny ohlas
Vidieť priestory hradu na vlast-

né oči aj mimo sezóny vnímali 
pozitívne najmä starší návštevní-
ci, pretože nemuseli absolvovať 
prehliadku počas horúcich letných 
dní. Danú možnosť privítali tiež ro-
diny s deťmi, ktoré si vedeli naplá-
novať program aj mimo obdobia 
letných prázdnin. Mnohým záro-
veň vyhovovalo, že si pozreli hrad 
v menšej skupine a prehliadku si 
tak viac užili. 

Ivana Kiaba ďalej informovala, že 
hrad počas jesene navštevovali tu-
risti najmä individuálne, prípadne v 
menších skupinách do desať osôb. 
„Mnohí si pochvaľovali príjemnú 
atmosféru a menší zhon v porovna-
ní s hlavnou sezónu. Väčšie skupiny, 
napríklad deti z letných táborov či 
zájazdy seniorov, merali cestu na 
hrad najmä v letnej sezóne, a to 
predovšetkým počas týždňa.“

Po pandémii sa na hrade objavili 
aj zahraniční návštevníci. Ich počet 
bol najvyšší počas hlavnej turistic-

kej sezóny. „V jesenných mesiacoch 
cudzojazyčných hostí mierne ubud-
lo,“ pokračovala I. Kiaba. 

Prehliadky budú pokračovať
Keďže sa nápad otvorenia hradu 

počas jesenných víkendov osved-
čil, vedenie ŽP a.s. rozhodlo, že 
prehliadky budú pokračovať aj na 
jar. Hostia si tak už v mesiaci ma-
rec mohli vychutnať komentované 
prehliadky so sprievodcom, počas 
ktorých zavítali do tajuplných kútov 
majestátnej stavby, týčiacej sa nad 
obcou Slovenská Ľupča. A tí, ktorí 
tak neurobili a majú záujem, môžu 
prísť aj počas nadchádzajúcich ví-
kendov, vrátane sviatkov Veľkej 
noci (hrad bude otvorený na Veľký 
piatok, Bielu sobotu, Veľkonočnú 
nedeľu i Veľkonočný pondelok).

„Prehliadky počas jarných víken-
dov sú identické ako v lete. Pre 
mnohých bude novinkou expozícia 
militárií Rinčanie zbraní na Ľup-
čianskom hrade, ktorá bola pre ve-
rejnosť slávnostne sprístupnená v 
septembri,“ doplnila referentka. 

Ak si aj vy chcete pozrieť hrad na 
vlastné oči, môžete tak urobiť vždy 
v sobotu a v nedeľu v čase od 10. 
do 15. hodiny (posledný vstup je 
o 15. hodine). Hrad je možné nav-
štíviť len v sprievode lektora počas 
komentovanej prehliadky, individu-
álny vstup možný nie je.
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Banské stavby EČV Revúcej rieka na Sibíri kričal
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V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je nemecký filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche.

***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***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 3. apríla. Okrem svojho mena napíšte 
aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká vecná cena, ktorú do súťaže venoval AUTO SLOVÁK Zvolen. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

Hrajte o cenu od AUTO SLOVÁK Zvolen

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 5, v ktorej sa 
ukrývala marcová pranostika: „Na svätého Gregora idú 
ľady do mora.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebova-
li Lukáša Brozmana z prevádzkarne koľajová doprava. 
Cenu, ktorou je poukážka na 50 eur (pri nákupe nad 100 
eur) od DATART-u, si výherca môže prevziať v redakcii v 
pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Poďakovania
Dňa 24. februára nás vo veku 81 rokov 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
strýko, švagor, bratranec a krstný otec 

Ján SLATINSKÝ 
z Podbrezovej – Štiavničky.

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

sedom a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej 
ceste s naším drahým manželom, otcom, 
starým otcom, prastarým a krstným ot-
com 

Štefanom HANZENOM z Valaskej,
ktorý nás navždy opustil dňa 25. februára vo veku 83 ro-
kov. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, kto-
rými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci 
oznamujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, že nás dňa 13. marca vo 
veku 61 rokov navždy opustila naša drahá 
mama, stará mama, sestra a príbuzná

Magdaléna DEMIANOVÁ z Brezna.
Smútiaca rodina 

Spomienky
Dňa 23. marca uplynulo pätnásť rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a starý otec 

Štefan KOHÚT z Bystrej.
S láskou spomína 

manželka a deti s rodinami
...

Dňa 25. marca si pripomenieme štvrté 
smutné výročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, manželka, dcéra a 
sestra 

Ing. Ivana AVUKOVÁ rod. Pepichová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú syn Matúško, 
manžel Ján, rodičia a sestra s rodinou

...
„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán. 
Ten, kto ťa poznal si spomenie a ten, čo 
ťa mal rád, nikdy nezabudne.“
Dňa 25. marca uplynie 18 rokov, ako nás 
navždy opustil manžel, otec a starý otec

Ján REJTA z Lopeja.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami

...
Dňa 3. apríla si pripomenieme nedožité 
šesťdesiate výročie od narodenia nášho 
drahého manžela, otca a starého otca

Ivana REŠUTÍKA z Brezna.
S úctou a láskou spomíname

Striedanie letného a zimného času
Prvýkrát sa strie-

danie času zaviedlo v 
roku 1916, no nema-
lo dlhé trvanie. O dva 
roky neskôr sa opäť 
zrušilo. Následne sa 
striedanie letného a 
zimného času na pomerne krátku dobu zaviedlo počas 
druhej svetovej vojny. Ustálené používanie letného a zim-
ného času bolo opäť zavedené až v 80-tych rokoch mi-
nulého storočia, kedy prešlo ešte pár obmenami, ktoré 
poznáme aj dnes.

Zmena času je v Európe veľmi diskutovaná téma. Mno-
hí Európania by privítali zrušenie striedania času, k tomu 
však v najbližších rokoch nedôjde. Hoci dohoda ohľadom 
zrušenia zmeny času bola už v Európskej únii na spadnu-
tie, nakoniec k nej nedošlo. Dôvodom bolo akútne rieše-
nie pandemickej situácie, ktorá túto menej dôležitú tému 
odsunula na vedľajšiu koľaj. Táto téma sa v Európskej únii 
opäť nastolí až koncom roka 2026, čiže skôr ako v roku 
2027 koniec striedania času nenastane.
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Ing. Pavol Kühnel
manažér kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Výsledky Fortuna ligy:
● 1. kolo nadstavby: FC Spartak 
Trnava – FK Železiarne Podbre-
zová 6:1 (3:0)
Góly: 13. a 67. Taiwo, 30. a 74. 
Procházka, 19. Štefánik, 84. Paur 
– 51. Kabongo. ŽK: Paur – Bakaľa, 
Ďatko, Kabongo. Rozhodovali: 
Očenáš – Ferenc, Štofik. Diváci: 
1 637. 

Trnava: Vantruba – Twardzik (75. 
Čurma), Štetina, Kóša, Mikovič 
– Savvidis – Ofori (79. Bukata), 
Procházka, Štefánik (75. Paur), 
Daniel (69. Azevedo) – Taiwo (75. 
Ristovski).

Podbrezová: Ludha – Bartoš, 
Oravec (78. Mielke), Šikula (46. 
Kukoľ) – Ďatko, Bariš, Bakaľa, 
Blahút (46. Kabongo) – Sangare, 
Š. Faško (46. Talakov), Pavúk (46. 
Kuzma).

● 2. kolo nadstavby: FK Železiar-
ne Podbrezová – ŠK Slovan Bra-
tislava 1:2 (1:1)
Góly: 45. Kabongo – 40. De Mar-
co, 52. Green. ŽK: Kabongo, Bar-
toš, Šikula – De Marco, Lovat. 
Rozhodovali: Očenáš – E. Weiss, 
Zemko. Diváci: 3 175.

Podbrezová: Ludha – Blahút (77. 
Talakov), Bartoš, Bakaľa, Šikula – 
Sangare (77. Horvát), Špyrka (82. 
Š. Faško), Bariš, Ďatko, Pavúk – 
Kabongo (67. Kukoľ).

Slovan: Martin Trnovský – Paus-
chek, Kašia, De Marco, Zmrhal 
(89. Lichý) – Barseghjan (63. 
Čavrič), Kucka, Weiss ml. (89. 
Agbo), Kankava – Sharani Zuberu 
(63. Lovat), Green (85. Abubaka-
ri).

Program: 
● Sobota, 1. apríla o 18.00 hod. 
B. Bystrica – Podbrezová.
● Piatok, 7. apríla o 17.30 hod. 
Podbrezová – Žilina.

POZVÁNKA
Fanklub FK Železiarne Podbre-
zová organizuje autobusový vý-
jazd na derby zápas do Banskej 
Bystrice. Uskutoční sa v sobotu, 
1. apríla. Duel je na programe o 
18. hodine. Cena výjazdu sa bude 
odvíjať od počtu účastníkov. V 
prípade záujmu je potrebné kon-
taktovať Tomáša Birku, predsedu 
fanklubu, na telefónnom čísle 
0904 577 073.

Sangare (v bielom) robil vietor v obrane súpera, ale gólovo sa nepresadil.  Foto: M. Štefánik

Z kolkárskych dráh

V polovici marca dohrávali naši 
extraligisti stretnutie so Žarnovi-
cou. A úspešne. Že-
leziari s prehľadom 
zdolali svojho súpe-
ra 7:1 o 134 kolkov. 
Najlepším hráčom 
bol Ivan Malček so 
611 bodmi. Chlapci o 
dva dni neskôr pora-
zili aj druhé mužstvo 
tabuľky, keď Veľký 
Šariš zdolali 6:2. Jedinú šesťstov-
ku stretnutia zahral náš Andrej 
Balco – 601.

Interligisti hrali len v nedeľu, 
keď privítali v domácej kolkárni 
hráčov z Jihlavy. Vôbec sme nebo-
li príjemnými domácimi. Česi od 
začiatku strácali a nakoniec odišli 
s „kanárom“ 8:0 a rozdielom 293 
kolkov. Z našich hráčov bol najlepší 

Vadovič (642).
Podbrezovské ženy vstúpili ús-

pešne do Slovenského pohára. 
Prvý turnaj sa odohral v Piešťa-
noch. Naše dievčatá potvrdili úlo-

hu favoritiek a obsa-
dili prvé miesto pred 
Rakovicami, Vrútkami 
a Piešťanmi. Najlepšou 
hráčkou turnaja sa stala 
naša Naďa Poliaková s 
výsledkom 604 bodov 
– jedinou šesťstovkou 
turnaja.

V ten istý víkend sa 
v Modranke odohral prvý zo šty-
roch finálových turnajov dorastu. 
Podujatie zásadným spôsobom 
ovplyvnil výnimočným výsledkom 
Fiľakovčan Knapp, ktorý zahral 
687 bodov a prakticky sám zaria-
dil rozdiel 131 bodov pred našimi 
dorastencami. Tí obsadili druhú 
priečku o 137 bodov pred tretím 
Hlohovcom.

Podbrezovej vstup do nadstavby nevyšiel
Ligová tabuľka futbalovej Fortu-
na ligy sa v marci rozdelila na dve 
polovice. Prvá šestica mužstiev 
bojuje o titul, druhá o záchranu. 
Pozitívom je, že FK Železiarne 
Podbrezová sa z pozície nováčika 
dostal do prvej skupiny, kde ho 
čaká mnoho atraktívnych zápa-
sov. Prvé dva majú zverenci tré-
nera Romana Skuhravého už za 
sebou. Síce nezískali ani bod, ale 
skúsenosti, ktoré im dané stret-
nutia dali, môžu určite zúročiť v 
ďalšom priebehu sezóny. 

V prvom kole nadstavby cesto-
vali železiari do Trnavy. Spartak 
bol favoritom stretnutia, čo už od 
úvodu dokazoval mnohými ofen-
zívnymi útokmi. Už po tridsiatich 
minútach svietil na ukazovateli 
skóre stav 3:0 pre domácich, a to 
bíli andeli spálili aj ďalšie šance. 
Podbrezovej nič nevychádzalo a 
bolo zjavné, že pre mladý kolektív 
bude náročné pozviechať sa.

Hneď po prestávke urobil náš 
tréner štyri zmeny, no rozbehnutý 
trnavský vlak už nikto nezastavil. 
Nepomohla ani gólová hlavička 
Kabonga krátko po zmene strán, 
ktorou znížil na 3:1. Spartak si 
duel užíval, do záverečného hviz-
du rozhodcu strelil ešte tri góly a 
vyprevadil nás na Horehronie s 
najvyššou prehrou v ročníku v po-
mere 6:1. 

„Ďakujem za vynikajúcu lekciu, 
ktorú sme dostali. Hodnotenie 
musí byť jednoduché, nechcem 
sa dostať do detailných rozborov. 
Prehrali sme absolútne zaslúžene, 
súper nás vytrestal zo situácií, v 

ktorých sme mohli obstáť, no po-
držal nás brankár. Až čas ukáže, čo 
s nami táto prehra urobí. Domá-
cim gratulujem,“ povedal Roman 
Skuhravý, podbrezovský tréner 
bezprostredne po zápase. 

Na Štadión Antona Malatinské-
ho cestovala aj skupinka našich fa-
núšikov. Hoci odchádzali sklamaní 
z výsledku, na chlapcov nezanev-
reli a už sa tešili na domáci atrak-
tívny duel s majstrom.

Reparát nevyšiel
Zlepšiť pošramotený dojem 

sme mohli v domácom súboji so 
Slovanom Bratislava. Súper azda 
najťažší, no unavený z neúspeš-
ného vystúpenia v Konferenčnej 
lige vedel, že v Zelpo aréne v tej-
to sezóne už raz prehral. Navyše, 
ďalšie zaváhanie si už nemohol 
dovoliť, pretože Dunajská Streda, 
jeho najvážnejší konkurent v boji 

o titul, má výbornú fazónu. Belasí 
duel nepodcenili, postavili viacero 
hráčov, ktorí mali v nohách nároč-
ný duel v pohárovej Európe. Ešte 
pred výkopom si štvorica domá-
cich futbalistov – René Paraj, Sa-
muel Ďatko, Daniel Pavúk a Marek 
Kristián Bartoš prevzala z rúk Vla-
dimíra Sotáka mladšieho, vicepre-
zidenta klubu, pamätné dresy za 
sto odohraných zápasov v našom 
tíme. Krásna návšteva takmer 3 
200 divákov si následne minútou 
ticha pripomenula pamiatku zo-
snulej vernej fanúšičky Aďky. Po 
netradičnom úvode sa duel mohol 
začať.

Železiari sa veľkého súpera nez-
ľakli a na začiatku viackrát otes-
tovali brankára hostí. Priemerný 
zápas pokračoval, pričom veľké 
šance prichádzali len ojedinele. 
Päť minút pred polčasovou pre-
stávkou však priamy kop Weissa s 

námahou vyrazil Ludha, ale doráž-
ka Vernona De Marca už skončila v 
sieti – 0:1. Keď sa už zdalo, že Slo-
van si do kabín odnesie vedenie, 
udreli domáci. Výbornú prácu Bla-
húta zúročil Kabongo a vyrovnal. 

Po zmene strán bola hra čas-
to rozkúskovaná. No krátko po 
prestávke prišlo zaváhanie Lud-
hu, ktorý zle vybehol a nešťastne 
prehral súboj s nevýrazným Gree-
nom. Anglický legionár poslal lop-
tu do opustenej brány a rozhodol. 
V ďalšom priebehu Slovan umne 
kontroloval priebeh duelu a hoci 
sme mali náznaky šancí, víťazstvo 
putovalo do hlavného mesta. 

Napriek prehre spokojnosť
Po stretnutí vyjadril náš tréner 

spokojnosť. Hoci body putovali do 
Bratislavy, oslabená Podbrezová 
predviedla sympatický výkon. „Pre 
nás išlo o prvú možnosť, ako zare-
agovať na výprask z Trnavy. Musím 
povedať, že s reakciou hráčov som 
absolútne spokojný do gólu na 1:2. 
Potom sme stratili pokoj na lopte. 
Hrali sme s najlepším mužstvom 
na Slovensku a musím povedať, že 
som hrdý, že tu môžem pracovať. 
Pre nás bol Slovan obrovská výzva 
a som spokojný, čo som videl. Raz 
chceme byť absolútne konkuren-
cieschopní takému mužstvu ako je 
Slovan,“ povedal Roman Skuhravý 
na pozápasovej tlačovke. 

Po stretnutí so Slovanom má 
Fortuna liga reprezentačnú pre-
stávku. Najbližšie sa naši hráči 
predstavia v derby stretnutí na 
pôde Banskej Bystrice. Duel je na 
programe v sobotu, 1. apríla, o 18. 
hodine.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V znamení komplimentov
Hoci sa mohol tešiť z víťazstva, z jeho výrazu tváre rozhodne nesršala spokojnosť. Vladimír Weiss starší, 
tréner bratislavského Slovana, nepôsobil po zápase v Podbrezovej príliš pokojným dojmom. Skôr naopak. 
Pred tlačovou konferenciou bolo cítiť napätie. Po pár minútach sa karta obrátila. Bolo vidieť, že vďaka 
trom bodom mu padol kameň zo srdca. Následne si vymenil niekoľko slov s domácim kormidelníkom, 
aby vzápätí, po otvorení tlačovky, zhodnotil výkon svojich zverencov. Po ňom sa zameral na naše muž-
stvo. Už sa stalo akýmsi zvykom, že hosťujúci tréneri nešetria slovami chvály na fungovanie podbrezov-
ského klubu. Výnimkou nebol ani bývalý kormidelník slovenskej reprezentácie. 

„Prišli sme si po tri body, ktoré sme potrebovali. Vedeli sme, že to nebude jednoduché po emočnom 
domácom zápase v Konferenčnej lige UEFA. Čakal nás dobrý súper, pretože Podbrezová má svoj herný 
systém a plán, ktorý sa nebráni ľahko,“ povedal V. Weiss. Následne bližšie zanalyzoval výkon svojich 
hráčov, po ktorom znovu zaostril na železiarov. „Urobil som šesť zmien, dôležité bolo víťazstvo s ťažkým 
protivníkom. V Podbrezovej sa body nezbierajú. Súper má vo svojom rade niekoľko veľmi šikovných fut-
balistov. Ale v každom tíme si vyberiete aspoň jedného hráča, ktorý by u nás mohol relatívne hrať. Mu-
sím však povedať, že v Podbrezovej odvádzajú dobrú robotu. Navyše, aj majitelia sú priatelia. Ako som 
povedal, z tohto pohľadu išlo o emočne ťažký zápas s dobrým výsledkom pre naše farby, ale musíme hrať 
lepšie,“ doplnil kormidelník Slovana.

Domáci tréner Roman Skuhravý zasa niekoľkokrát vyzdvihol silu súpera a dal oprávnene majstrovi ná-
lepku najlepšieho mužstva na Slovensku. „Pre nás bol zápas so Slovanom sviatok. Ďakujem trénerovi za 
komplimenty smerom k nášmu klubu. Vedeli sme, proti komu dnes hráme,“ dodal R. Skuhravý. 

Aj slová Vladimíra Weissa potvrdzujú, že Podbrezová je pre každý tím Fortuna ligy náročným súperom. 
Vďaka systémovej práci, odvážnemu hernému prejavu a nebojácnosti môže ísť ešte vyššie. Nováčik z 
Horehronia rozhodne oživil našu najvyššiu súťaž, čo neraz pripomínajú aj odborníci z futbalových kruhov. 
Ostáva nám len vysloviť želanie, aby elán a nadšenie vydržali tímu nielen v ďalších stretnutiach, ale aj v 
nasledujúcich sezónach.                     Milan Gončár

Železiari si oblečú reprezentačné dresy

Futbalová Fortuna liga má v zá-
vere marca prestávku kvôli aso-
ciačnému termínu reprezentá-
cie. Od futbalu si ale rozhodne 
neoddýchnu naši futbalisti vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Tí budú naplno trénovať a pripra-
vovať sa na ďalšie ligové zápasy. 
Trénerom však nebudú k dispo-
zícii viaceré mená, ktorých si vy-
brali reprezentační lodivodi do 
svojej nominácie. 

V reprezentačnej „sedemnást-
ke,“ ktorú čaká kvalifikácia na maj-
strovstvá Európy v Portugalsku, sú 
viacerí hráči FK Železiarne Podbre-
zová. Pavol Kuťka a Šimon Faško sú 
stabilní členovia kádra a v zozname 
hráčov nechýbajú. Medzi náhradní-
kov sa dostali Patrik Lučaník, Jakub 
Zábojník a Adrian Lutka. Navyše, 
kondičným trénerom mužstva je 
Jozef Jandzík, takisto z našich radov. 

Na kontrolný zraz slovenskej re-
prezentácie hráčov do 18 rokov sa 
dostal brankár Michal Lukáč a hráči 
Filip Mielke s Andym Masarykom. 

Podbrezovské farby bude v drese 
reprezentačnej „devätnástky“ hájiť 
obranca Dávid Ovšonka. Medzi náh-
radníkmi budú pripravení Andy Ma-
saryk spolu s Adamom Horvátom. 

Slovenskú reprezentáciu do 20 
rokov čakajú dva zápasy na Mal-
te. V nominácii sa objavil brankár 
Adam Danko, ktorý hosťuje v Po-
hroní a Nicolas Šikula. Náhrad-
níkom je Richard Hečko. Do no-
minácie Českej republiky tej istej 
vekovej kategórie bol nominovaný 
Christophe Kabongo. 

Reprezentanti Slovenska do 21 

rokov odohrajú prípravné zápasy 
proti Slovinsku, Bulharsku a Sever-
nému Macedónsku. Zraz sa usku-
toční v Turecku a v kádri trénera 
Jaroslava Kentoša sa objavil náš 
Adam Horvát. Trénerom brankárov 
je Tomáš Čechovič, ktorý taktiež pô-
sobí v našom klube. Zaujímavosťou 
je, že do kádra reprezentácie Sever-
ného Macedónska sa dostal pod-
brezovský hráč Martin Talakov. Je 
teda možné, že v príprave narazí na 
spoluhráča z tímu Adama Horváta. 

Všetkým želáme veľa úspechov 
v najcennejšom drese.


