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Naše daňové povinnosti
v januári 2017

   Začal sa písať rok 2017. Čo nám prinesie, 
aký bude? To dnes nikto z nás nevie. Tú-
žime však, aby  bol lepší ako  e predchádzajúce, aby sme mali dostatok práce  a aby 
sme boli všetci zdraví a spokojní.
    Tak, ako si každoročne dávame predsavza  a, bilancujeme, pripomíname si aj význam-
né výročia. Podbrezovské železiarne  ich budú mať v roku 2017 niekoľko. V novodobej 
histórii bude najvýznamnejším štvrťstoročie existencie akciovej spoločnos  .  Dve 
desiatky rokov si pripomenú spoločnos    Slovrur Sp. Z.o.o., Zaninoni Slovakia, aj Bytos 
s.r.o. Dvadsať rokov sú Železiarne Podbrezová vlastníkom hradu Ľupča, vďaka čomu 
bol zachránený tento klenot Horehronia. Ťaháreň rúr v tomto roku oslávi štyridsiate 
piate výročie od otvorenia ťahárne rúr 1. 
   Z historického kalendára vyplýva, že v tomto roku si pripomíname aj tri výročia, 
ktoré dokumentujú, že podbrezovské železiarne si odjakživa dávali záležať na výchove 
mladej generácie. Pred sto tridsia  mi rokmi začali s preškoľovaním zamestnaných de   
v „technickom minime“. Pred deväťdesia  mi pia  mi rokmi bola v Podbrezovej zriadená 
Meš  anska škola a v októbri si pripomenieme osemdesiate výročie organizovanej výuč-
by zriadením Závodnej učňovskej školy v Podbrezovej, Banskej a účas  nnej spoločnos  .
   Mladá generácia, to je naša budúcnosť a preto sa v ďalších číslach Podbrezovana bu-
deme k tejto téme vracať. Pri príležitos   okrúhleho jubilea načrieme do histórie nášho 
učňovského školstva a formou čitateľskej súťaže dáme možnosť vám, našim čitateľom, 
oboznámiť sa nielen s históriou.  Zároveň však radi privítame aj príspevky pamätníkov, 
či súčasníkov. Poteší nás, ak sa zapoja aj žiaci a  učitelia našich súkromných škôl.  

N a  p r a h u  n o v é h o  r o k a

Do nového roku prajem všetkým zamest-
nancom pevné zdravie, šťas  e a spokoj-
nosť. Úspechy  v  práci a veľa pekných dní 
v osobnom a rodinnom živote. Zároveň 
prajem veľa zdravia a všetko najlepšie 
bývalým spolupracovníkom, ktorí svoj 
pracovný život prežili v železiarňach 
a spokojne oddychujú na zaslúženom 
dôchodku.

Koncom mája sme vás informovali 
o úspešnom vypracovaní projektu „Zvi-
diteľni svoj alarm a event“, ako podnet 
na modernizáciu vyučovacieho procesu 
pod názvom  „Výzva na podanie žiados   
o fi nancovanie rozvojového projektu gra-
fi ckých systémov v odbornom vzdelávaní 
a príprave na rok 2016“.

Hutníci usporiadali  24. novembra tradičnú 
slávnosť nadväzujúcu na tradície vzniknuté 
pri založení prvej Banskej akadémie v Banskej 
Š  avnici v roku 1762. Túto akadémiu založila 
cisárovná Mária Terézia, ktorá vydala nariade-
nie pre prak  ckú výučbu baníctva a hutníctva 
v Banskej Š  avnici. 

V tomto roku pôjde o veľa, pretože v rámci 
nového licenčného systému mládeže SFZ chce-
me a musíme zabojovať o pridelenie štatútu 
Futbalovej akadémie, v ktorej bude fungovať 
na Slovensku dvanásť klubov. O tom, kto sa 
tam dostane, rozhodnú športové výsledky 
najstarších mládežníckych kategórií U17 a U19.

„Pod vianočný stromček futbalovému trénero-
vi dáme ružové okuliare.“, to je úplné znenie 
tajničky vianočnej krížovky. Šťastným výher-
com futbalového dresu s podpismi hráčov 
A – mužstva FO ŽP Šport sa stáva Ján Sabo z 
Podbrezovej. Prosím informujte sa na tel. čísle 
2711, resp. 2714, v redakcii Podbrezovana.

Ocenili vernosť

Predsavzatia
vedúcich zamestnacov 

Úspešný projekt

Šachťák 2016

Bilancujeme

Výherca 
futbalového dresu

Región čítajte na 7. strane

ŽP Šport čítajte na 8. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 5. strane

Súkromné školy čítajte na 4. strane

Železiarne Podbrezová oceňovali vernosť 
svojich zamestnancov. Za tridsať odpraco-
vaných rokov si prevzalo v Dome kultúry 
ďakovné listy a hodinky od členov pred-
stavenstva päťdesiatsedem zamestnancov, 
medzi nimi aj z dcérskych spoločnos  .

Dokončenie na 4. str.

Vážení spolupracovníci,
   v novom roku prajem vám, vašim ro-
dinám, aj kolek  vom na pracoviskách, 
pevné zdravie a veľa šťas  a. Spoločne 
si zaželajme, aby bol  rok 2017 o niečo 
lepší, ako ten predchádzajúci.
   Uplynulý rok nebol pre nás jedno-
duchý. Prežívali sme jedno z histo-
ricky najhorších období z hľadiska 
cien našich výrobkov na európskych 
a svetových trhoch. Aj napriek to-
mu, že naše obchodné spoločnosti 
a obchodníci zabezpečili relatívne 
dostatok zákaziek, vzhľadom na ceny 
výrobkov na trhu, sa nám nepodarilo  
dosiahnuť plánovaný výsledok hos-
podárenia.

Pokiaľ sa pozriem na uplynulý rok len cez 
op  ku hodnotenia prioritných ukazovateľov, 
zjednodušene by som mohol skonštatovať, že 
sme absolvovali celkom kľudné a úspešné dva-
násťmesačné obdobie. Viac zainteresovaným 
však nemusím vysvetľovať, že skutočnosť bola 
omnoho komplikovanejšia.

Riaditelia bilancujú

Z obsahu čísla 
vyberáme:

E d i t o r i á l

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Ing. Alena Kvačkajová
vedúca Odboru riadenia daní a účtovníctva

ŽP GROUP čítajte na 2. strane

s bankami. Železiarne 
Podbrezová sú dnes, aj 
vďaka predaju našich 
českých spoločností, 
absolútne nezávislé od 
bankových inštitúcií. 
Budúcnosť železiarní je 
v našich rukách. 
   V priebehu uplynulého 
roka pracovníci  ŽP VVC 
v spolupráci so zamest-
nancami Železiarní Podbrezová pri-
pravili projekty, prostredníctvom kto-
rých sa uchádzame o eurofondy.  Po 
dlhých diskusiách s vládou sa nám – 
zamestnávateľom,  podarilo presadiť, 
aby veľké spoločnos   neboli vylúčené 
z čerpania   eurofondov.
   Predpokladám, pokiaľ budú napl-
nené uvedené projekty, že do roku 
2020 – 2022 preinvestujeme viac ako 
20 miliónov eur, čo v konečnom dô-
sledku posilní konkurencieschopnosť 
spoločnos   a upevní naše postavenie 
na trhu. 
   V roku 2017 budeme pripravovať  
ďalšie modernizačné akcie. Našim 
cieľom je, a aj zostane, vyrábať ma-
ximálnu kvalitu, dodávať našim od-
berateľom výrobky s čo najlepším 
servisom,  nemať reklamácie, strážiť 
náklady a viesť spoločnos   k takým 
výsledkom hospodárenia, aby sme 
mohli aj v budúcom roku uvažovať 
o úprave miezd, aby sme mohli vy-
pla  ť  dovolenkový, aj vianočný plat. 
Vedenie spoločnos   nemá iné ciele, 
ako dosiahnuť maximálnu prosperitu 
našej spoločnos  .
Vážení spolupracovníci,
   verím, že nás čaká úspešnejší rok 
a že sa nám bude dariť napĺňať čísla 
nášho obchodného a fi nančného plá-
nu, ktoré budú umocnené nárastom 
cien našich výrobkov.
   Prajem si, aby v Bruseli ľudia za-
čali romýšľať trochu inak, aby  EÚ 
vyvíjala maximálny tlak na udržanie 
konkurencieschopnos   európskeho 
priemyslu. K tomu je však potreb-
né zapájať do výrobnej činnos    čo 
najviac  mladých, vzdelaných  ľudí. 
Som presvedčený, že z nových pra-
covníkov, ktorí nastúpia v priebehu 
tohto roka do jednotlivých prevádz-
karní našej spoločnos  , vzídu veľmi 
úspešní mladí ľudia, ktorí tu zotrvajú.  
A my budeme vytvárať podmienky, 
aby sme si ich udržali. Na základe Ilustračné foto A. Nociarová

Súčasnosť je 
na Slovensku 

prajná k výrobným
 spoločnostiam 
s jasnou víziou 
a konkrétnymi 

cieľmi.

Myšlienka na dnes:
Nestrácaj čas. Každý deň je len 
raz za život. Život je šanca, tak 
ju využi.

Každý z nás by mal vedieť skutočnosť, 
že obce a mestá určujú povinnosti 
svojich občanov všeobecne záväznými 
nariadeniami. Jednou z prvých roč-
ných daňových povinnos   je priznať 
nehnuteľnos   pre účely ich zdanenia, 
nahlásenie zmeny počtu osôb, za ktoré 
pla  me poplatky za odvoz komunálne-
ho odpadu alebo nahlásiť zmenu poč-
tu našich psov. V takomto nariadení sa 
dočítame, či a kedy máme povinnosť 
podať daňové priznanie napr. za byt, 
pozemok, zapla  ť poplatok za odvoz 
komunálneho odpadu alebo poplatok 
za nášho psíka.

Povinnosť podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľnos   na rok 2017

  Daň z nehnuteľnos   je miestnou da-
ňou a upravuje ju zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady (ďalej len „zákon 
o miestnych daniach“). Predmetom 
dane z nehnuteľnos   sú pozemky (napr. 
záhrady, stavebné pozemky), byty a 
nebytové priestory v bytovom dome 
(napr. byty, pivničné kobky) a stavby 
(napr. rodinné domy, parkoviská, chaty, 
administra  vne a priemyselné budovy).
Daňové priznanie k nehnuteľnos  am 
je podávané dvomi spôsobmi, a to ako 
úplné alebo čiastkové priznanie.
Úplné priznanie k dani z nehnuteľnos-
  podáva občan v prípade, ak mu vznik-

la daňová povinnosť k dani z nehnu-
teľností a zatiaľ ešte žiadne daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnos   nepo-
dával, napríklad dôjde ku kúpe prvého 
bytu. Priznanie podáva na obecnom 
alebo mestskom úrade, v katastri kto-
rého sa nehnuteľnosť nachádza.
Čiastkové priznanie k dani z nehnu-

   O príčinách sme hovorili už niekoľ-
kokrát. Jedným z dôvodov je nízka ce-
na ropy, ďalším nezmyselným krokom 
bolo zavedenie sankcií voči Rusku. 
Súbežne sa pod nepriaznivú situáciu 
podpísal aj dlhodobý prebytok výrob-
ných kapacít v krajinách Európy a vo 
svete, ktorý výrazne prevyšuje dopyt.  
  V roku 2016 sme urobili veľmi veľa 
dobrých krokov prostredníctvom in-
ves  cií, opráv technologických zaria-
dení... Vo výrobných prevádzkarňach 
sme dosiahli vynikajúce výsledky, 
zaznamenali sme minimum reklamá-
cií a z tohto pohľadu môžeme hod-
no  ť uplynulý rok ako dobrý. Všetci, 
ktorí sa na tom podieľali, si zaslúžia 
poďakovanie. Patrí obchodníkom, 
ekonómom, zásobovačom, tým, ktorí 
zabezpečujú servis..., pretože fabrika, 
ako je tá naša, môže fungovať len na 
základe dobrej spolupráce všetkých, 
ktorí ovplyvňujú jej chod. 
   Ďakujem aj spoločnostiam, ktoré 
pre nás nakupujú oceľový šrot.  Po-
čas celého roka sme nemali výkyvy 
v dodávkach a teší ma, že aj kvalita  
je veľmi dobrá. V minulom roku sme 
pokračovali v dobrej komunikácii 

rozhodnutia vedenia 
spoločnos   budú hotel 
Podbrezovan a bývala 
podbrezovská nemoc-
nica rekonštruované 
na nájomné byty. V bu-
dúcnosti sa budeme 
zaoberať aj otázkou 
výstavby ďalších uby-
tovacích kapacít.
   Súčasnosť je na Slo-

vensku prajná k výrobným spoloč-
nostiam s jasnou víziou a konkrét-
nymi cieľmi. Môžu si ich naplniť  
zabezpečením fi nančných prostried-
kov prostredníctvom bankových in-
š  túcií alebo využi  m eurofondov. 

Môžu počítať aj s pomocou vlády 
SR, ktorej povinnosťou je pomáhať 
malým i veľkým fabrikám. Mojím 
vrúcnym želaním je, aby vláda SR 
neprijímala opatrenia, ktoré by menili 
pravidlá hry počas roku a aby neboli 
schvaľované opatrenia zaťažujúce  
zamestnancov. Oni sú totiž v tejto 
krajine už aj dnes z hľadiska odvodov 
zaťažení najviac. Želám si, aby bola 
legisla  va naklonená ľuďom, ktorí sa 
živia prácou, aby mohli byť zaplatení. 
My určite vyvinieme maximálne úsilie 
k naplneniu týchto cieľov. 
   Do nového roku 2017 vám prajem 
veľa zdravia, šťas  a, veľa osobných 
úspechov a každému z vás veľa veľa 
pekných dní.

Ing. Vladimír Soták, 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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   - Z pohľadu našej spo-
ločnos   možno uplynulý 
rok hodnotiť ako veľmi 
náročný, no zároveň bol 
aj rokom úspešným.  Po-
pri plnení hospodárskeho 
výsledku bol charakteris-
 cký nárastom realizácie 

projektov, výkonov sme-
rovaných do skupiny ŽP 
Group. Bol rokom iniciá-
cie najrozsiahlejšieho projektu posled-
ných rokov – komplexnej obnovy výrob-
ného informačného systému ŽP a.s., aj 
zača  a generačnej výmeny serverovej 
infraštruktúry výpočtového strediska.
   Dôležitým splneným predsavzatím 
je stabilizácia personálneho zabezpe-
čenia spoločnos  . Prebiehajúci proces 
vzdelávania, do ktorého sú zapojení 
zamestnanci spoločnos  , stredoškoláci 
a vysokoškoláci, vytvára predpoklad, 
že základné poslanie spoločnos   bude 

   - Pokiaľ sa pozriem na uplynulý rok len cez 
op  ku hodnotenia prioritných ukazovateľov, 
zjednodušene by som mohol skonštatovať, 
že sme absolvovali celkom 
kľudné a úspešné dvanásť-
mesačné obdobie. Viac zain-
teresovaným však nemusím 
vysvetľovať, že skutočnosť 
bola omnoho komplikova-
nejšia. Za slušnými výsled-
kami je poriadny kus úsilia, 
nasadenia a poctivej práce 
väčšiny zamestnancov na-
šej spoločnos  . A v jednom 
slede dodávam to isté aj 
o ľuďoch z našej materskej spoločnos  , bez 
tesnej symbiózy s ňou by dosiahnuté výsled-
ky neboli také potešujúce. A tak podobne 
ako v predchádzajúcich príspevkoch, aj teraz 
musím konštatovať, že sme prežili náročný 
a komplikovaný rok, a ak by som ho mal 
charakterizovať jedným slovom, tak to naj-
výs  žnejšie by bolo zrejme nevyspytateľný. 
Pokiaľ sa v minulých rokoch dali odsledovať 
aspoň hrubé sezónne trendy v oblas   našej 
hlavnej činnos  , uplynulý rok bol pozname-

  - Uplynulý rok bol ná-
ročný, ale na to sme tu, 
aby sme problémy riešili. 
Myslím, že úlohy, ktoré 
v systéme ochrany ŽP 
GROUP zabezpečuje na-
ša spoločnosť sme splni-
li, aj keď  treba povedať, 
že vždy sa nájdu rezervy 
a možnos   ako svoju prá-
cu skvalitniť. 
   Spoločnosť je skupina zamestnancov, 

O p ý t a l i  s m e  s a  r i a d i t e ľ o v  d c é r s k y c h  s p o l o č n o s t í :

Ako hodnotíte uplynulý rok a čo očakávate od toho nového?
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Ing. Ján GABOŇ, 
generálny riaditeľ

Ing. Roman VEVERKA, 
generálny riaditeľ

Mgr. Peter SUJA,
riaditeľ

naplnené aj v budúcnos  .
   Naším cieľom je navý-
šenie podielu realizova-
ných externých zákaziek 
mimo skupiny ŽP Group. 
Budeme pokračovať v hľa-
daní možnosti čerpania 
finančných prostriedkov  
pre rozvojové projekty 
zo štrukturálnych fondov.  
Samozrejme, prioritou aj 

naďalej zostáva zabezpečenie prevádzky 
a rozvoja informačných systémov skupi-
ny. Aj napriek tomu, že spoločnosť ŽĎAS 
už nie je súčasťou skupiny, máme am-
bíciu im aj naďalej poskytovať vybrané 
IT služby. Zvýšený dôraz upriamime na 
zlepšovanie informačnej bezpečnos  , aj 
naďalej budeme rozvíjať proces vzdelá-
vania, mo  vácie zamestnancov.
   Verím, že aj napriek aktuálnej situácii 
v hutníctve, bude prichádzajúci rok 
rokom obratu k lepšiemu.

naný viacerými atypickými 
prejavmi.
   Okrem toho sme mohli 
v slovenskom priestore za-
registrovať aj ďalší nega  vny 
fenomén, ktorý postupne 
naberá dosť znepokojivé roz-
mery, a tým je nedostatok 
kvalifi kovanej pracovnej sily. 
Napriek všetkým problémo-
vým faktorom môžem pove-
dať, že po viacerých strán-

kach to bol rok úspešný. Zvládli sme bez 
väčších problémov implementáciu nového 
zákona o odpadoch do praxe, upevnili sme 
si postavenie na trhu s oceľovým šrotom, 
rozšírili sme sieť zberných miest, výrazne 
sme zainvestovali do modernizácie a obnovy 
zariadení.
    Pri predpovediach na nadchádzajúce 
obdobie som op  mista, a napriek tomu, že 
predpokladám podobný nesúrodý priebeh 
ako v minulom roku, verím, že využijeme svoj 

z ktorých každý plní svo-
je úlohy a prispieva tak 
k celkovému obrazu spo-
ločnos  . Preto chcem po-
ďakovať každému nášmu 
zamestnancovi, ktorý sa 
o plnenie úloh  pričinil 
a do nového roku všetkým 
popriať  hlavne veľa zdra-
via, spokojnos  , osobných 
aj pracovných úspechov. 

potenciál v oblas   ľudských aj technických 
zdrojov a potvrdíme správnosť nastavených 
trendov. Aby bol aj tento rok podobne úspeš-
ný, ako ten minulý, musíme mať predov-
šetkým spoľahlivý a zodpovedný personál. 
Preto chcem zaželať všetkým našim zamest-
nancom hlavne pevné zdravie, lebo práve to 
je rozhodujúcim predpokladom napĺňania 
ďalších pozi  vnych očakávaní a predsavza  . 
Podobne želám všetko dobré aj ich rodinám 
a blízkym, ako aj všetkým členom veľkej 
železiarenskej skupiny.

  - Predchádzajúci rok vní-
mam ako vysoko turbulent-
ný, čo sa prejavilo v medzi-
národnom i v domácom 
dianí. To sa samozrejme 
odráža i na živote bežného 
obyvateľa našej krajiny.
   V oblas   správy bytových 
domov sme zaznamenali tri 
zásadné zmeny v legisla  ve 
a to:
• pôsobnosť 17 novely záko-
na č. 182/1993 Zb. - zákon č. 246/2015 Zb.  
o správcoch bytových domov a o zmene  
a doplnení zákona Národnej rady SR č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. S účinnosťou od 1. januára 2016 
uvedená novela zaviedla pre  výkon správy  
správcovským spoločnostiam povinnosť 
splnenia vopred stanovených podmienok 
pre správu. Zavádza okrem iného i pre-
chodné obdobie splnenia stanovených 
podmienok do konca roku 2017. Tieto 
podmienky naša správcovská spoločnosť 
splnila v roku 2016 a je pod č. 43 zapísaná 
do zoznamu  správcov bytových domov na 
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR, 
• novela zákona o ekonomickej hospo-
dárnosti bytových domov zavádza od 1. 
januára 2017 povinnosť pri predaji bytov 
predkladať vypracovaný energe  cký cer  -
fi kát, čo bude znamenať zvýšenie nákladov 
pre predávajúceho,
• v roku 2016 bola vydaná vyhláška č. 
240/2016 s účinnosťou od 1. januára 2017, 
ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitko-
vej vody na odbernom mieste, stanovujú 
sa pravidlá  na rozpočítanie množstva 
tepla dodaného v teplej úžitkovej  vode a 
rozpočítavanie množstva tepla.

  - Môžeme konštatovať, 
že uplynulý rok bol zloži-
tý. V priebehu roka došlo 
k postupnému znižovaniu 
výroby a predaja hmôt o 40 
percent, predovšetkým sa 
nám znížil objem predaja 
syntetických trosiek, kde 
sme nedokázali cenovo 
konkurovať, čo sa výraz-
nou mierou prejavilo na 
hospodárení spoločnos  . Predaj šamotu 
poklesol celkovo o 11 percent v porovnaní 
s plánom, na čo výraznou mierou prispel 
hlavne kachľový šamot, kde nastal 28 per-
centný pokles. 
   Na druhej strane, pozi  vom bol nárast 
predaja ďalších dvoch komodít, a to žia-
robetónov o 23 percent a hlavne predaja 
magnéziovouhlíkatých stavív o 41 percent. 
Celkový predaj bol nižší o 6 percent v po-
rovnaní s plánom.

 O uvedených zmenách bude správca in-
formovať na schôdzach vlastníkov v roku 
2017. V oblas   obnovy bytových domov 

v roku 2016  prebiehali  
významné Obnovy v pia-
 ch bytových domov. Žiaľ, 

musím skonštatoval, že pri 
výbere dodávateľov  ne-
mali vlastníci vo všetkých 
piatich prípadoch šťastnú 
ruku. Počas realizácie sa 
vyskytovali neustále problé-
my  na strane dodávateľov, 
ktoré správca so stavebným 
dozorom a projektantom 

museli riešiť. V troch prípadoch nebol 
dodržaný  dohodnutý zmluvný termín odo-
vzdávania, čo malo za následok vystavenie 
penalizačných faktúr zo strany investora 
dodávateľovi. Obnova dvoch bytových 
domov z dôvodu  nevhodných poveter-
nostných podmienok prešla na dokončenie 
do roku 2017.
   V týchto prípadoch sa ukázalo, že zákon č. 
182/1993 Zb. v platnom znení, dáva veľké 
právomoci vlastníkom pri rozhodovaní 
o dodávateľovi v tak významných prípa-
doch, ako je komplexná Obnova bytového 
domu. Správca má len poradný hlas, koná 
len v mene a na účet vlastníkov. Musí 
konať tak, ako rozhodne nadpolovičná 
väčšina vlastníkovi bytov. Vlastníci sú pri 
rozhodovaní v niektorých prípadoch vo 
veľkej miere ovplyvňovaní  rôznymi sľubmi 
dodávateľa, s prísľubmi poskytnu   rôznych 
benefi tov, o ktorých sa správca niekedy žiaľ 
dozvedá len v priebehu Obnovy.
  Dôkladná príprava na Obnovu bytových 
domov by mala  okrem kvalitne priprave-
nej projektovej dokumentácie obsahovať 
zo strany vlastníkov i získanie relevantných 
referencií o prípadných dodávateľoch. Len 
tak je možné sa vyhnúť pri rozhodovaní o 
výbere dodávateľa prípadným problémom, 
ktoré sa v tak veľkej miere prejavili na spo-
mínaných bytových domoch v roku 2016.

   V roku 2017  budeme i naďalej  pokračo-
vať v komplexnej Obnove bytových domov. 
V súčasnos   sú rozpracované tri bytové 
domy v štádiu  projektovej prípravy.
  Naďalej sa budeme venovať v súlade so 
schváleným plánom opráv bežnej údržbe 
bytových domov, ktorá bude zameraná 
predovšetkým  na rekonštrukciu kanalizá-
cie  na sídlisku Š  avnička  Švermova 2378, 
Brezno. Veľkú pozornosť budeme venovať 
údržbe starších bytových domov na sídlis-
ku Kolkáreň, ktoré sú viac ako 60 ročné, 
samozrejme, po schválení prác samotný-
mi vlastníkmi. Do roku 2017 vstupujem 
s prianím, aby bolo viac takých bytových 
domov, ako je bytový dom Fraňa Kráľa 2, 
Brezno, kde výbor samosprávy, i napriek  
zrealizovanej významnej komplexnej ob-
nove svojho domu v roku 2011, nespí 
na vavrínoch, ale neustále rozmýšľa, ako 
zlepšiť technický a prevádzkový stav svojho 
bytového domu. V tomto bytovom dome 
si obyvatelia  uvedomujú,  že s kúpou bytu 
do osobného vlastníctva získali okrem 
majetku i pomernú časť zodpovednos  . Je 
radosť pre správcu spravovať bytový dom, 
kde cítiť spätnú väzbu jeho činnosti. Do 
roku 2017 prajem všetkým  zamestnancom 
ŽP GROUP a našim klientom veľa zdravia, 
lásky, porozumenia, menej egoizmu  a 
zloby. Prajem si, aby ľudia ako kedysi v mi-
nulos  , našli si k sebe cestu, aby sa vedeli 
radovať a tešiť z maličkostí, aby si vážili 
jeden druhého a  i napriek turbulentným 
stavom vo svete, si uvedomovali skutoč-
nosť, že môžeme žiť v našej krajine pekný 
a bezpečný život.

Ing. Věra BULÁKOVÁ,
riaditeľka

  - V mene spoločnos   ZA-
NINONI SLOVAKIA, s.r.o. 
bolo v roku 2016 zreali-
zovaných 7 194 prepráv. 
Uvedený počet prepráv 
pozostáva zo 6 090 expor-
tov do 21 európskych kra-
jín (vrátane Slovenska) a 
1 104 importov z  11 
krajín. Najsilnejšími ex-
portnými krajinami boli 
Nemecko, Poľsko a Taliansko. Najviac 
importov bolo z Poľska. Aj v minulom 
roku pokračovala naša spolupráca so 
Zaninoni Italia SpA pri zabezpečovaní 
kombinovanej prepravy tovaru zo Žele-
ziarní Podbrezová a.s. do zámoria, pri-
čom našou úlohou bolo prepraviť tovar 
do určených európskych prístavov či už 
po ceste alebo železnicou. Napríklad len 
v decembri to bolo 33 vagónov dlhých 
rúr do prístavu Antverpy.  
   Za celý rok 2016 bol naložený a pros-
tredníctvom našej spoločnos   bol tovar 
zo ŽP a.s. prepravený na 1 050 vagó-
noch. Okrem už spomenutých Antverp 
v Belgicku, to boli  prepravy hlavne do 
Nemecka a Rakúska.  Už niekoľko rokov 
zaznamenávame stúpajúci trend v za-
bezpečovaní nadrozmerných prepráv, 
ktorých v roku 2016 bolo 68, a to najmä 
do Rakúska a Francúzska. 
   Samozrejme, hlavným druhom pre-
pravy, ktorú obstarávame, je cestná 
preprava tovaru v plachtových 13,6 m 
návesoch. O cestnej doprave sa hovorí 
veľa, či už v súvislosti so zavádzaním 
rôznych legislatívnych opatrení v jed-
notlivých krajinách, ako napríklad zá-
kon minimálnej mzdy v Nemecku a vo 
Francúzsku. Dlhodobým rozsiahlym 
problémom, ktorý sa týka všetkých 
krajín EÚ, je nedostatok vodičov a ne-
záujem o túto profesiu. Ďalšími témami 
sú cestné kontroly na upevňovanie 

Ing.  Anna KOVÁČOVÁ, 
riaditeľka

nákladu a rozloženia jeho 
váhy na vozidle,  ež nele-
gálne vniknu  e migrantov 
do nákladných vozidiel na 
diaľničných odpočívadlách 
a v prístavoch. A potom sú 
tu aj otázky ako ďalej po 
brexite, aké sú možnosti 
boja s fantómovými pre-
pravcami, ktorí sú stále 
problémom na trhu ná-

kladnej prepravy a podobne.
   Čo sa týka hospodárskych výsledkov 
spoločnos   za rok 2016, možno uviesť, 
že tržby za predaj vlastných služieb boli 
naplánované vo výške 11 miliónov eur 
a zisk vo výške 350  síc eur pred zda-
nením. Podľa predbežných výsledkov, 
skutočnosť by mala zodpovedať plá-
nu a ukazovateľ zisku pravdepodobne 
bude mierne prekročený. Dosiahnuté 
výsledky sú dielom celého pracovného 
kolek  vu, ktorému patrí poďakovanie za 
vynaložené úsilie a zodpovedný prístup 
k práci.
   Očakávania pre nasledujúce obdobie 
sú optimistické, i keď nemyslím si, že 
nás čaká jednoduchší rok, či menej prá-
ce. Verím však, že sa dokážeme dobre 
a zodpovedne vysporiadať s každou 
požiadavkou od zákazníka, aj s každou 
novou výzvou. Slovenským dopravcom 
by som chcela zaželať v novom roku 
lepšie podmienky pre ich činnosť a veľa 
úspechov v nekompromisnom konku-
renčnom prostredí na dopravnom trhu.  
Výrobcom želám dostatok zákaziek, 
nech sú maximálne využité ich výrobné 
kapacity a svojimi kvalitnými výrob-
kami sa môžu úspešne presadzovať 
na svetových trhoch. Toto je základný 
predpoklad pre našu činnosť a príleži-
tosť pre úspešné podnikanie  v oblas   
medzinárodného zasielateľstva aj v na-
sledujúcom období.

Ing. Roman GÁL,
obchodný riaditeľ

   Export predstavoval 60 percent a naše 
žiaruvzdorné materIály smerovali predo-
všetkým pre oceliarne v Českej republike, 

Ukrajine, Slovinsku, Maďar-
sku a Poľsku,  pre zlievárne 
v Taliansku, Nemecku, Poľ-
sku a Španielsku a pre vý-
robcov krbov a kachlí v Ma-
ďarsku, Rakúsku a Dánsku.
   V priebehu roka sme vy-
vinuli niekoľko nových kvalít 
žiaruvzdorných hmôt na 
báze MgO pre elektrické 
oblúkové pece a medzipan-
vy, hlavne pre ukrajinský 

trh,  opravárenskú torkretačnú žiarobe-
tónovú hmotu pre vákuovacie nádoby 
a značne sa rozšíril tvarový a kvalita  vny 
sor  ment šamotovej a vysokohlinitej liacej 
keramiky a sortiment žiarobetónových 
prefabrikátov. Sprevádzkovaná bola nová 
baliaca linka na výrobu magnéziouhlíkatej 
ubíjacej hmoty a nový lis na sor  ment ša-
motových kolienok pre zlievárne. Zrekon-
štruovali sme pecné vozy vozokomorovej 
pece, zrealizovali automa  cké dávkovanie 

vstupných surovín do mlynov a začali sme 
s prieskumnými vrtmi na Briežkoch, kde 
plánujeme začať s ťažbou žiaruvzdorného 
ílu. 
   Myslím, že aj rok 2017 bude náročný. Bu-
deme pokračovať v rozširovaní výrobného 
sor  mentu o nové výrobky, modernizovaní 
lisovacej techniky a predovšetkým plnení 
plánovaného hospodárskeho výsledku, čo 
sa nám v uplynulom roku nepodarilo.        
    Dovoľte mi záverom poďakovať všetkým 
našim zamestnancom za úsilie, ktoré vy-
naložili počas uplynulého roka pri plnení 
pracovných povinností. Prajem všetkým 
zamestnancom a ich rodinným príslušní-
kom spoločnos   ŽP GROUP v roku 2017 
veľa zdravia, šťas  a a pohody v pracovnom 
aj osobnom živote.
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S akými predsavzatiami vstupujete do nového roku?
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

   - Všetkým kolegom a spolupracovníkom 
prajem v novom roku pevné zdravie, pohodu 
v rodinách a veľa pracovných úspechov. Z po-
hľadu obchodného úseku verím, že situácia 
na svetových trhoch bude pre nás tento rok 
priaznivejšia ako v roku 2016, že dokážeme 
zabezpečiť dostatok rentabilných zákaziek 
tak, aby na konci tohto roka bola hospodárska 
bilancia pozi  vna.

   - Moje osobné novoročné predsavza  a sú tak, ako u väčšiny ľudí, na prvý pohľad nenáročné, no 
napriek tomu ťažko splniteľné.  Nadšenie a odvaha to  ž pomerne skoro vyprchá. V každom prípade 
by som však chcela  venovať viac svojho času a pozornos   blízkym a zároveň robiť všetko preto, aby 
sme sa spoločne udržali v zdravej kondícii. 
   V pracovnej oblas   je predsavza  m mojím, ako aj celého kolek  vu odboru fi nancovania, dbať o efek-
 vne narábanie s fi nančnými prostriedkami, op  málne využívanie cudzích zdrojov a elimináciu strát 

súvisiacich s pohybom devízových kurzov. Pevne verím, že počas roka 2017 bude fi nančná situácia ŽP 
a.s. naďalej stabilná, s potrebou čerpania bankových úverov len v oblas   rozvojových ak  vít spoločnos-
 . Všetkým kolegom v Železiarňach Podbrezová prajem šťastný a úspešný rok 2017, pevné zdravie, veľa vzájomného porozumenia, 

pohodu a spokojnosť v rodinnom i pracovnom živote.

   - Na prah nového roku vstupujeme s predsavza  ami 
a želaniami úspešného splnenia úloh, ktoré nás čakajú 
v oblas   výroby, kvality a nákladov, aj so želaniami 
pevného zdravia, šťas  a, lásky, pracovnej a osobnej 
pohody pre všetkých zamestnancov a ich rodinných 
príslušníkov.  Poďakovanie patrí aj za úspechy dosiah-
nuté v minulom roku, za dobre vykonanú prácu, čo sa 
odrazilo aj na výsledkoch v oblas   kvality výroby. 
Verím, že rok 2017 bude úspešnejší  a lepší a ŽP a.s. upevnia svoje postavenie na 
svetových trhoch.

   - V prvom rade chcem poďakovať za spo-
luprácu v roku 2016 všetkým zamestnancom 
spolupracujúcich prevádzkarní a odborných 
útvarov ŽP a.s., resp. dcérskych spoločnos   ŽP 
GROUP. Predošlý rok 2016 sa niesol v znamení 
turbulencie cien vstupných materiálov s dopa-
dom na ceny našich výrobkov, čo bol následok 
nestability na trhu s oceľou. 

   - Prevádzkareň oceliareň vstupuje do roku 
2017 s podobnými výrobnými úlohami ako vlani, 
v päťdňovom pracovnom režime. Keďže sa nám 
v poslednom období podarilo optimalizovať 
technologický režim výroby ocele v elektrooce-
liarni, chceme v tom pokračovať a v porovnaní 
s rokom 2016 znížiť základné THN, ovplyvňujúce 
nákladovosť výrobného procesu. Ide predovšetkým o zní-
ženie predváhy o min. 5 kg/t, spotreby elektrickej energie 
o 4 kWh/t a ďalej čiastočné zníženie spotrieb grafi tových 
elektród priemeru 550 milimetrov nekovových, aj legujúcich 
prísad a niektorých žiaruvzdorných materiálov. Koncom 
prvého štvrťroka máme pred sebou veľkú výzvu. Po dodaní 
technologického zariadenia chceme štandardne začať od-
lievať na všetkých troch prúdoch zariadenia plynulého od-

   - Do nového roku prajem všetkým zamestnancom 
pevné zdravie, šťas  e a spokojnosť. Úspechy  v  práci 
a veľa pekných dní v osobnom a rodinnom živote. Zá-
roveň prajem veľa zdravia a všetko najlepšie bývalým 
spolupracovníkom, ktorí svoj pracovný život prežili 
v železiarňach a spokojne oddychujú na dôchodku.
Verím, že tento rok nám prinesie  natoľko stabilné 
podnikateľské prostredie, aby sme naplnili naše ciele 
a zabezpečili zamestnancom  životnú úroveň a sociálny program na takej úrovni, 
ako v predchádzajúcom období. Záverom vám prajem, aby ste v roku 2017 mali 
vždy pri sebe ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť,  ľudí, ktorí vám v prípade 
potreby podajú pomocnú ruku. Myslime na to, že dobré medziľudské vzťahy sú 
predpokladom spokojnos   v pracovnom i osobnom živote.  

  - Každý rok mám jedno  úprimné želanie -  zdravie 
a pohodu, či už v súkromnom živote alebo v pracovnej 
sfére. Ako vedúci  bezpečnos   a životného prostredia 
mám rovnaké  predsavza  e i pre tento rok, a to pokra-
čovanie v nastúpenom trende  znižovania pracovných 
úrazov a  v tejto súvislos   vymeškanie kalendárnych 
dní, minimum mimoriadnych udalos   a bezpečnostných incidentov.  Len bezpečnou 
prácou si uchováme to najdôležitejšie, a to je zdravie, lebo svoju  bezpečnosť máme 
predovšetkým  vo vlastných rukách.

   - V súkromí to bolo jednoduché, s manželkou 
sme si povedali, aby nám rodinná pohoda 
vydržala ďalší rok, popriali sme si zdravie 
a šťas  e, dcére všetko naj... do nového života 
po skončení školy a synovi, aby sa už konečne 
vyhýbali zranenia pri športe.  A v práci? Bolo 
by jednoduché povedať, že budeme naku-
povať kvalitné materiály, lacno a v presných 
termínoch. Ale je tu vždy nejaké percento pochybnos  , 
nemohli sme s nákupom počkať, kúpiť len minimálne 
množstvo a o 2 – 3  mesiace nakúpiť lacno? Alebo opačne, 
nakúpiť už teraz polročnú zásobu?! Takže naše predsavza-

   - Predovšetkým chcem poďakovať zamest-
nancom za prácu vykonanú v uplynulom roku. 
Nebol to ľahký rok, pre nás o to náročnejší, že 
sme sa museli vyrovnať s polročnou rekon-
štrukciou sociálnej budovy cestnej dopravy, 
čo nám sťažilo chod celej prevádzky. Všetko 

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ, 
vedúca odboru fi nancovania

Ing. Vladimír SOTÁK, 
vedúci odboru predaja 
a marketingu

Ing. Miroslav ZÁZRIVEC, 
vedúci odboru plánovania

Ing. Jozef TURIS, 
vedúci odboru riadenia kvality

Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc., 
vedúci oceliarne

Ing. Peter KRAJAN, 
vedúci dopravy

Ing. Pavel FAŠKO, 
vedúci  odboru bezpečnosti  
a životného prostrediaIng. František SCHOBER, 

vedúci odboru zásobovania

Ing. Mária DEMIANOVÁ, 
vedúca odboru práce a miezd

lievania ocele (ZPO) doposiaľ najmenší formát, 
kvadrát 105 milimetrov. Ako je už známe, v roku 
2016 sme ho už 4- krát úspešne testovali na 
jednom prúde a počas týchto skúšok sme na zá-
klade metalografi ckých rozborov op  malizovali 
parametre ťažných rýchlos  ,  tvar a priemery 
trysiek sekundárneho chladenia. Verím, že po 
založení frekvenčných meničov na výbehový 
dopravník do expedičnej haly ZPO, presnejšom 
vyosení konštrukcie uchytenia trysiek chlade-
nia a nainštalovaní indukčného miešania do 

kryštalizátorov, nebude väčší problém s výrobou tohto, za  aľ 
rizikového, formátu.
  Osobne si prajem a želám všetkým spolupracovníkom oce-
liarne, ale aj zamestnancom celej fi rmy a ich rodinám, predo-
všetkým pevné zdravie. Väčší dopyt po výrobkoch našej fi rmy 
napovedá o zlepšujúcich sa podmienkach na trhu, čo by malo 
postupne priniesť aj osobný prospech pre každého z nás.

  Preto pre rok 2017 si želám oživenie trhu s hut-
níckym materiálom, stabilitu cien vstupných 
materiálov a samozrejme, tomu odpovedajúce 
rentabilné predajné ceny našich výrobkov, čo by 
malo zabezpečiť úspech a prosperitu akciovej 
spoločnos   Železiarne Podbrezová.
  V práci odboru si želám úspešné zvládnutie 
tvorby a fi nalizácie fi nančného plánu  a plnenie 
ďalších úloh v rámci plánovacieho procesu roku 
2017. V osobnom živote prajem svojim kolegom 
a všetkým zamestnancom ŽP GROUP, aj ich rodi-

nám pevné zdravie, šťas  e a rodinnú pohodu.

 e, ako odboru zásobovania, je urobiť v danom 
čase a poznaní  správne rozhodnu  e pri nákupe, 
aby mal podnik, čo najvyšší zisk.
   Vidíme podľa posledných mesiacov a pri výhľa-
de dopredu, že takéto rozhodovanie bude ťažké 
a bude prinášať stres. Preto by som  mal skôr 
želanie ako predsavza  e, aby kolegovia medzi 
sebou komunikovali slušne, s úctou a úsmevom 
na perách lebo pri použití čarovných slovíčok 
prosím a ďakujem sa problémy riešia rýchlejšie 
a ľahšie. A ešte jedno moje osobné pracovné 

predsavza  e, že budem chodiť na porady a stretnu  a načas. 
Len neviem, či to nie je jedno z tých najťažších. Prajem vám 
všetkým veľa zdravia, šťas  a, osobných a pracovných úspechov, 
aby sme o rok spokojní zaspomínali, ako sme všetko zvládli.

sme však zvládli a moje poďakovanie patrí tým, 
ktorí sa o to pričinili. 
   V novom roku sa nám vďaka tomu bude bezpo-
chyby pracovať ľahšie a lepšie, aj keď to vyzerá, 
že ani rok 2017 nebude jednoduchý. Dúfam však, 
že úlohy spojené s prepravou materiálu a osôb 
prostredníctvom cestnej a železničnej dopravy 
splníme. Všetkým želám hlavne pevné zdravie, 
rodinnú pohodu, aby sme mohli nerušene plniť 
svoje každodenné pracovné povinnos  .

 -  Rok 2017 z pohľadu objemu zákaziek za-
čal v prevádzkarni ťaháreň rúr veľmi dobre. 
Opera  vny plán distribučnej výroby presných 
bezšvíkových rúr na  január je 4 300 ton,  t.j. 
navýšenie v porovnaní s fi nančným plánom 
o 9 percent. Dúfam, že tento trend bude 
pokračovať aj  v ďalších mesiacoch. Situácia 
s náborom zákaziek navarovacích oblúkov je 
však z dôvodu veľkej konkurencie o niečo horšia. 
   Tak, ako som už spomenul po minulé roky, našim dlho-
dobým cieľom je pracovať bez úrazov. Zákazníci neustále 
zvyšujú požiadavky na kvalitu a my sa musíme  týmto tren-

  -  V novom roku prajem všetkým kolegom a zamest-
nancom Železiarní Podbrezová a.s. predovšetkým 
pevné zdravie, aby sa nám plnili naše želania a plány 
a aby sme aj v tejto uponáhľanej dobe riešili všetky 
pracovné úlohy s chladnou hlavou a kládli dôraz aj na 
zlepšovanie medziľudských vzťahov nie len doma, ale 
aj na pracovisku. Mojim predsavza  m a verím, že aj 
predsavzatím všetkých zamestnancov personálneho 
odboru je, aby sme všetky voľné pracovné miesta obsadili kvalitnými ľuďmi, ktorí 
svojimi skúsenosťami a nasadením prispejú k bezproblémovému plneniu výrobných, 
ale aj nevýrobných úloh.

Ing. Jozef MICHÁLIK, 
vedúci ťahárne rúr

JUDr. Radim KOCHAN, PhD.
vedúci personálneho odboru

dom prispôsobiť. Medzi iným stúpajú požiadavky 
hlavne na kvalitu povrchu.
   Ďalším dlhodobým cieľom je zvyšovanie pro-
duk  vity práce. V minulom roku sme úspešne 
uviedli do trvalej prevádzky píly medzioperač-
ného delenia na ťažnej stolici 3-04. V decembri 
roku 2016 sme spolu s kolegami z inves  čného 
odboru uviedli do trvalej prevádzky prototyp 
linky na konzerváciu vnútorného povrchu rúr 
pred galvanickým pozinkovaním, čím sme uvoľnili 
zamestnancov pripravujúcich rúry pre zinkovanie 

na inú profesiu.
   K napĺňaniu cieľov stanovených na rok 2017 všetkým kolegom 
prajem veľa zdravia, vytrvalos   a pozi  vnej energie.

Ilustračné foto O. Kleinová
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  Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých 
oblas   činnos   Železiarní Podbrezová a.s. a 
je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle 
jej ustanovení vykonávajú jednotlivé čin-
nos  . Preto je nevyhnutné, aby bola vždy 
platná a aktuálna. Celý proces jej tvorby, 
pripomienkovania, schvaľovania a zve-
rejňovania je realizovaný v elektronickej 
forme. Oboznámenie zamestnancov so 
stanovenými postupmi a povinnosťami, 
ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované 
prostredníctvom vedúcich zamestnancov. 
Na druhej strane, všetkým zamestnancom 
je smernicou S-271 Tvorba organizačných 
noriem a individuálnych riadiacich ak-
tov stanovená povinnosť oboznamovať 
sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je 
potrebná pri výkone ich funkcie alebo 
profesie. Aj z tohto dôvodu je tu pravidelná 
rubrika Právny odbor – referát organizácie 
a vnútornej legislatívy informuje, kde sú 
zverejňované informácie o organizačných 
normách,  individuálnych riadiacich aktoch 
a informačných aktoch, ktoré boli vydané 
v priebehu predchádzajúceho obdobia. 
  Všetky organizačné normy, individuálne 
riadiace akty a informačné akty sú v elek-
tronickej forme v platnom úplnom znení 
zverejňované a všetkým zamestnancom 
dostupné na Intranete v čas   Dokumenty 
– úsek generálneho riaditeľa – prehľad 
vnútropodnikových noriem na adrese: 
h  p://dbmis/informa  ka/VPN/Index.htm 

Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Mgr. T. Kvačkaj

Dokončenie zo str. 1

Naše daňové povinnosti
v januári 2017

teľnos   k 1. januáru 2017 podáva ob-
čan vtedy, ak sa stal vlastníkom ďalšej 
nehnuteľnosti, došlo k zmene druhu 
alebo výmery pozemku, zmenil sa účel 
využi  a stavby, bytu alebo nebytové-
ho priestoru, došlo k predaju, alebo 
darovaniu nehnuteľnos  , k skončeniu 
správy, alebo nájmu majetku. 
Daňová povinnosť k dani z nehnu-
teľnos   vzniká k 1. januáru 2017 tým 
daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 
2016 alebo k 1. januáru 2017 stali 
vlastníkom, správcom, nájomcom ale-
bo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá 
je predmetom dane z nehnuteľností 
(pozemok, byt a nebytový priestor, 
stavba). 
Príklad: 
Jakub, s trvalým pobytom Predajná, kú-
pil v roku 2016 svoj prvý byt v Brezne, 
pričom zápis do katastra nehnuteľnos   
bol vykonaný v novembri 2016. Keďže k 
1. januáru 2017 je v katastri nehnuteľ-
nos   zapísaný ako vlastník, vzniká mu 
daňová povinnosť k dani z nehnuteľ-
nos  . Do 31. januára 2017 je povinný 
podať daňové priznanie k dani z nehnu-
teľnos   na Mestský úrad Brezno.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľ-
nos   vznikla v priebehu roka 2016 vte-
dy, ak sa občan stal vlastníkom nehnu-
teľnos   dedením alebo vydražením. Ak 
občan nepodal priznanie v priebehu 
roka 2016, podá teraz, a obec ho mô-
že sankcionovať za neskoré podanie 
priznania.
Príklad:
Jakub, s trvalým pobytom Predajná, 
zdedil v roku 2016 byt v Brezne, pričom 
rozhodnutie o dedičskom konaní sa 

sa poplatok v najnižšej sadzbe, ktorá 
je uvedená v zákone. Ak je v obci zave-
dený množstvový zber odpadu, obec 
môže ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením k 1. januáru 2017 rôzne 
sadzby poplatku za liter, dm³, resp. 
kilogram odpadu, v rozsahu dolnej 
a hornej výšky poplatku, v závislos   od 
objemu zbernej nádoby a frekvencie 
odvozov odpadu.
Podľa aktuálneho znenia zákona je 
sadzba poplatku v rozpä  :
• za jeden liter alebo dm³ najmenej 

0,0033 eura a najviac 0,0531 eura;
• za jeden kilogram najmenej 0,0066 

eura a najviac 0,1659 eura;
• za osobu a kalendárny deň najmenej 

0,0066 eura a najviac  0,1095 eura.
Zásady platenia poplatku 
• občan má v obci trvalý aj prechodný 

pobyt - pla   poplatok iba z dôvodu 
trvalého pobytu;

• občan má v obci trvalý alebo pre-
chodný pobyt a súčasne je oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na 
iný účel ako podnikanie – platí po-
platok iba z dôvodu trvalého, alebo 
prechodného pobytu;

• občan má v obci trvalý alebo prechod-
ný pobyt a súčasne je podnikateľom 
a miestom jeho podnikania je miesto 
jeho trvalého, alebo prechodného po-
bytu (za podmienky, že nemá v tomto 
mieste zriadenú prevádzkareň, teda 
nevykonáva tu podnikateľskú činnosť) 
- pla   poplatok iba z dôvodu trvalého 
alebo prechodného pobytu. To nepla-
 , ak je v obci zavedený množstvový 

zber.
  Obec môže poplatníkovi za určité 
obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní 

stalo právoplatným v auguste 2016. Do 
30 dní od nadobudnu  a právoplatnos   
tohto rozhodnu  a bol povinný podať 
daňové priznanie k dani z nehnuteľnos   
na Mestský úrad Brezno.
Daňovníkom dane z nehnuteľnos   je 
aj nájomca nehnuteľnosti, ale len v 
prípade, ak nájomný vzťah trvá alebo 
má trvať dlhšie ako 5 rokov a nájomca 
je zapísaný v katastri nehnuteľností, 
alebo ak má nájomca v nájme pozemky 
spravované Slovenským pozemkovým 
fondom.
Priznania sa vždy podávajú na tých 
obecných úradoch, v katastri ktorých 
sa zdaňované nehnuteľnosti nachá-
dzajú.
  Daňová povinnosť zaniká 31. decem-
bra kalendárneho roka, v ktorom da-
ňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, 
nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, 
ktorá je predmetom d ane z nehnu-
teľnos  .
  Ak nenastanú horeuvedené zmeny, 
priznanie, ani čiastkové priznanie, ne-
musí podať. Mesto alebo obec vo svo-
jom všeobecne záväznom rozhodnu  , 
vydanom koncom predchádzajúceho 
roka a prístupnom na internete, určí 
výšku jednotlivých sadzieb daní na 
rôzne druhy nehnuteľnos   . V priebehu 
prvého polroka úrad podané priznanie 
skontroluje a následne zašle občano-
vi rozhodnutie, v ktorom určí výšku 
a dobu splatnos   dane. Niekedy je daň 
splatná jednorazovo, niekedy môže byť 
zaplatená v splátkach. Tieto skutočnos   
sú presne uvedené v rozhodnu   úradu.

Poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

  Rovnako zákon č. 582/2004 Z.z. 
ustanovuje aj kritériá určenia sadzby 
poplatku za odpady a ich minimálne 
a maximálne hodnoty. Rozsah sadzby 
poplatku je určený za jeden liter, dm³ 
alebo jeden kilogram komunálnych 
odpadov, alebo drobných stavebných 
odpadov. Rovnako je určená minimálna 
a maximálna sadzba poplatku za osobu 
a kalendárny deň.
  Obec si môže ustanoviť vo svojom 
všeobecne záväznom nariadení sadzbu 
poplatku v rozsahu stanovenom záko-
nom. V prípade, že týmto spôsobom 
sadzbu poplatku obec nestanoví, pla   

v priebehu zdaňovacieho obdobia a 
počas ktorého sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území obce, poplatok 
znížiť alebo odpus  ť. Podmienky spolu 
s potrebnými dokladmi na zníženie 
alebo odpustenie poplatku každá obec 
určí vo svojom všeobecne záväznom 
nariadení. 
Podľa zákona môže obec poplatok znížiť 
alebo osoby úplne oslobodiť od poplat-
ku aj za iných podmienok, ako nezdr-
žiavanie sa na území obce viac ako 90 
dní. Rovnako však musia byť uvedené 
vo všeobecne záväznom nariadení. Ide 
najmä o prípady, keď je fyzická osoba:
• v hmotnej núdzi;
• staršia ako 62 rokov;
• držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťaž-

kým zdravotným pos  hnu  m;
• držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťaž-

kým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom;

• prevažne alebo úplne bezvládna oso-
ba.

Daň za psa
  Ďalej zákon č. 582/2004 Z.z. ustano-
vuje podmienky stanovenia dane za 
psa. Každá obec si určuje sadzbu dane 
za psa samostatne vo všeobecne zá-
väznom nariadení. Zdaňujeme psa (aj 
fenku samozrejme) starších ako šesť 
mesiacov.
  Obec určuje sadzby daní podľa toho, 
kde je pes chovaný, čiže môže byť roz-
diel vo výške dane za psa chovaného 
v byte a za psa v rodinnom dome. 
Takto určená daň platí za každého 
ďalšieho psa chovaného na rovnakom 
mieste. Ak už psa nemáme, je potreb-
né túto skutočnosť nahlásiť obecnému 
úradu, aby nám nevyrubil daň za psa 
na rok 2017.
Milí kolegovia,
  každý január nového roka sa začínajú 
naše daňové alebo poplatkové povin-
nos   voči štátu, obci, národnej diaľnič-
nej spoločnos   (diaľničná známka za 
rok 2016 je platná len do 31. januára 
2017), poisťovniam, atď. Pri ich plnení 
želám nám všetkým pevné nervy a 
trpezlivosť pri ich vybavovaní. Nervo-
zitou ničíme len svoje zdravie, a to by 
bola škoda.

Želám vám všetko len to najlepšie 
po celý rok 2017. 

  Koncom mája sme vás informovali 
o úspešnom vypracovaní projektu „Zvi-
diteľni svoj alarm a event“, ako podnet 
na modernizáciu vyučovacieho procesu 
pod názvom „Výzva na podanie žiados   
o financovanie rozvojového projektu 
grafi ckých systémov v odbornom vzde-
lávaní a príprave na rok 2016“. Na konci 
kalendárneho roka pri bilancii môžeme 
povedať, že z nízkorozpočtového projek-
tu je možné veľa vyťažiť. Výsledky práce 
boli 7. decembra 2016 prezentované 
v Bra  slave v Štátnom inš  túte odbor-
ného vzdelávania. 
  Hodno  aceho seminára sa zúčastnili zá-
stupcovia ďaľších 24 úspešných škôl. Ich 
prezentácie boli dobrou inšpiráciou pre 
budúcnosť. Každá škola sa prezentovala, 

Bodka za úspešným projektom
Ing. Lucia Vojčíková 
učiteľka odborných predmetov

nielen nákupom licencií a rôznej tech-
niky pre inováciu učebných pomôcok, 
ale aj zaškolením svojich učiteľov. Naša 
škola sa pochválila metodickými listami 
a učebným textom na predmety Grafi cké 
systémy a Technické kreslenie. Oba  eto 
predmety sa vyučujú v odbore mechanik 
mechatronik, v treťom a piatom ročníku. 
Na týchto vyučovacích hodinách sa žiaci 
venujú so  véru určenému prevažne na 
vizualizáciu technologického procesu. 
Po malých, ale úspešných krôčkoch sa 
postupne posúvame v znalos  ach ovlá-
dania a tvorby potrebnej vizualizácie. 
  Našou snahou je, pri získaní všetkých 
potrebných náležitos   a zručnos  , odo-
vzdať informácie ďalej a našich žiakov 
naučiť:
• tvorivo a logicky myslieť, 
• správne defi novať problém, správne ho 

vyjadriť a zapísať,

• riešiť problé-
my a navrho-
vať postupy 
práce,

• o v e r o v a ť 
správne riešenia a diagnos  kovať chy-
by,

• prak  cké zručnos   potrebné pri riešení 
jednoduchých problémov v automa  -
zácií výrobných procesov,

• spolupracovať v skupine pri riešení 
problémov, vedieť vyjadriť vlastný 
názor a rešpektovať názor iných ľudí.

 Za pomoc pri úspešnom riešení projektu 
ďakujeme zamestnankyni ŽP p. Gondo-
vej a zriaďovateľovi ŽP za poskytnu  e 
potrebných finančných prostriedkov. 
Osobitné ďakujem patrí aj zamestnan-
kyniam SSOŠH ŽP v ekonomickom úse-
ku Ing. Z. Jakočkovej a D. Lehotskej za 
potrebné fi nančné spracovanie projektu. 

V novembri a decembri 2016 boli zverejnené organizačné normy:

Poriadok P-01/2015
revízia 4, zmena III Organizačný poriadok ŽP a.s.

Smernica S-016/2016
revízia 0, zmena 0

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác 
pri poskytovaní služieb

Smernica S-402/2016
revízia 2, zmena 0

Havarijný plán ŽP a.s. – Plán preven  vnych opatrení na zamedzenie 
vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného pros-
tredia a na postup v prípade ich úniku

Smernica S-410/2016
revízia 2, zmena 0 Nakladanie s odpadom v ŽP a.s.

Smernica S-434/2016
revízia 2, zmena 0 Činnosť prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr

Pokyn PO-006/2016
revízia 0, zmena I Zabezpečenie čistenia a kontroly komínov

Pokyn PO-020/2016
revízia 0, zmena 0

Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k štatutárnym orgánom SG ŽP 
a SSOŠH ŽP

V novembri a decembri 2016  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty 
predsedu Predstavenstva ŽP a.s.: 

Rozhodnu  e č. 08/2016 Spustenie „IS na správu registratúry“ do ostrej prevádzky

V novembri a decembri 2016  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty
 generálneho riaditeľa ŽP a.s.: 

Rozhodnu  e č. 20/2016 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. decembri 2016 a od 
01.01.2017

V novembri a decembri 2016 boli vydané a zverejnené informačné akty 
generálneho riaditeľa ŽP a.s.: 

Oznámenie č. 07/2016 Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných 
cestách 

Krajské majstrovstvá stredných škôl vo futsale
  Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová sa zúčastnili 13. 
decembra 2016 krajského kola vo futsale stredných škôl v Detve, kde sme sa prebojovali po 

víťazstvách v okresnom a regionálnom kole. Naši žiaci sa stretli v skupine so školami zo Zvolena a Žiaru nad Hronom, keď po remíze 1:1 
a víťazstve 4:1 sme sa jednoznačne prebojovali do semifi nále. V semifi nále sme vyhrali nad Gymnáziom Tajovského Banská Bystrica 
2:0 a vo fi nále sme sa stretli s večným rivalom, so Športovým gymnáziom Banská Bystrica. Po skvelom zápase a našom vynikajúcom 
výkone sme žiaľ prehrali 1:0 a trošku sklamaní skončili na 2. mieste. 
  Chlapcom gratulujeme k skvelým výkonom a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy, keď sme na turnaji ukázali, že máme 
kvalitnú mládež, a aj dobre vychovanú!
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D. Búda D. Gu  a Ing. A. Štulajterová Ing. J. Urban

Ocenený bol aj Ivan Sivčák z oceliarne

Z odboru riadenia kvality bola ocenená Soňa Havranová. Foto: A. Nociarová

Bc. V.  Kupcová M. Tkáčik I. Sojaková

Dušan BÚDA, majster oceliarne
  - V roku 1986 som nastúpil k mar  nkám 
a po prechode zo siemens-martinskej 
výroby ocele na elektrooceľ som začal 
pracoval pri novej šesťdesiatonovej elek-
trickej peci. Postúpil som aj  profesijne  
z predáka na majstra. Prechod zo siemens-
mar  nskej výroby ocele na elektrooceľ 
priniesol aj najzásadnejšiu zmenu pre nás 
oceliarov,  znamenal  prechod od fyzicky 
náročnej práce na plnú automatizáciu  
– ovládanie výrobných procesov pros-
tredníctvom výpočtovej techniky z velí-
nov. To, aby bol človek v práci spokojný, 
ovplyvňujú aj vzťahy na pracovisku. Náš 
kolek  v oceliarov je výborný. Železiarne 
sú mojim  jediným zamestnávateľom, 
mojou druhou rodinou a až dnes si plne 
uvedomujem, že tu pracujem už tridsať 
rokov. 
Dušan GUTTA, univerzálny frézar cen-
trálnej údržby
   - Aj pre mňa sú podbrezovské železiar-
ne prvým a  jediným zamestnávateľom. 
Nastúpil som do nástrojárne, po pol roku 
som prestúpil do mechanickej dielne. 
Vnímal som zmeny spolu s modernizáciou 
jednotlivých výrobných prevádzkarní. Od 
roku 1986 sa ich udialo veľa – dostavba 
nového závodu, prestavba elektrooce-
liarne s novou EOP, transformácia na 

„To najcennejšie čo železiarne 
majú, je šťastie na ľudí, 

odborníkov 
z rôznych oblastí...“ 

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Prvý vianočný darček si za pracovnú vernosť prevzalo päťdesiatsedem 
zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskych spoločností – 
ZANINONI Slovakia, s.r.o. a ŽP Informatika s.r.o, tri dni pred Štedrým 
dňom. V Dome kultúry ŽP im ďakovné listy za vernosť firme a náramko-
vé hodinky odovzdali členovia Predstavenstva ŽP – Ing. Mária Niklová 
a Ing. Miloš Dekrét. „To najcennejšie čo železiarne majú, je šťastie na 
ľudí, odborníkov z rôznych oblastí našej hutníckej výroby. Ďakujeme za 
vašu vernosť a podiel na rozvoji spoločnosti...,“ povedal v príhovore k 
jubilantom Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP.

Čo sa zmenilo odvtedy, 
ako ste nastúpili do železiarní?

akciovú spoločnosť a v neposlednom 
rade veľká rekonštrukcia ZPO a zariade-
nia na odprášenie v roku 2013. Spolu 
s modernizáciou železiarní sme odborne 
rástli aj my. Môžem povedať, že práca 
frézara ma baví, že som profesijne do-
zrel a dnes už môžem odovzdávať svoje 
skúsenos   mladším kolegom. Sme malý 
kolektív, v ktorom sa všetci navzájom 
poznáme, vieme si pomôcť, a to je to 
najdôležitejšie.
Ing. Anna ŠTULAJTEROVÁ, projektant-
ka odboru technického a inves  čného 
rozvoja
  - Po vysokoškolskom štúdiu som nas-
túpila do Švermovych železiarní, do ko-
lek  vu projektovej zložky pod vedením 
Ing. Jána Ježeka a prešla rôznymi pra-
covnými skupinami, v ktorých vzťahy 
boli výborné. K zmenám došlo napr. 
v pracovných prostriedkoch, my sme 
prešli od rysovacích tabúľ k výpočtovej 
technike, ktorej software je potrebné 
neustále upgradovať, aby sme boli na 
pulze doby. Pracujeme v oblas   staveb-
ných úprav menšieho rozsahu, podieľali 
sme sa na úprave takmer všetkých ad-
ministra  vnych budov v starom i novom 
závode, napr. naposledy na projektovej 
dokumentácii priestorov v budove múzea 
pre oddelenie propagácie, zdravotného 
strediska alebo budove dopravy. Sú to 
však aj zákazky pre dcérske spoločnos   
ŽP Šport, Tále, ale spolupracujeme aj 

pri  rôznych technologických zmenách 
vo výrobných prevádzkach. V tento deň 
prajem železiarňam, aby aj v budúcnos   
mali takých zamestnancov, ako sú dnešní 
tridsaťroční jubilanti,  oddaných a za-
nietených pre svoju prácu. Aby aj mladí 
ľudia mali tú pracovnú výdrž, zostali fi rme 
verní, a čo je hlavné, aby ich práca bavila 
tak, ako nás. 
Ing. Ján URBAN, konštruktér strojov 
a zariadení centrálnej údržby
  - Ako technik si všímam hlavne technické 
veci a čo sa mi vždy veľmi páčilo je,  že 
v železiarňach sa neustále modernizuje. 
Náš kolektív sa na týchto zmenách po-
dieľa a  mňa osobne táto práca zaujíma 
a naplňa. Z dnešného pohľadu som rád, 
že po základnej vojenskej službe som 
nastúpil do konštrukcie Švermovych že-
leziarní a tento útvar je mojim prvým 
a jediným pracoviskom. Celý život som 
sa o technické veci zaujímal a práca kon-
štruktéra sa stala aj mojim koníčkom. Pri 
tejto príležitos   by som chcel  do ďalších 
rokov Železiarňam Podbrezová zaželať,  
aby zachytili najmodernejší vývoj, aby 
výdobytky vedy a techniky prenášali do 
modernizácie svojej výroby a tak ostali na 
svetových trhoch konkurencieschopné. 
Vývoj v okolitých krajinách ide neustále 
dopredu a verím, že modernizácia tejto 
minihuty bude pokračovať. 
Bc. Vanda KUPCOVÁ, ekonóm výrobnej 
účtarne ťahárne rúr

  - Moje prvé pracovisko bolo v Banskej 
Bystrici, kde som pracovala ako mzdová 
účtovníčka pre školstvo, ale stále ma to 
ťahalo domov a do železiarní, ktoré som 
poznala od svojich 15-  ch rokov z brigád. 
Poznala som tu veľmi veľa ľudí a chcela 
som tu aj pracovať. Zmeny prebiehali aj 
tam, kde som pracovala. V apríli  1986 
som nastúpila do centrálnej údržby v no-
vom závode, po pol roku som prešla do 
podnikových novín a po materskej, v roku 
1992, som začala v nástrojárni. Po kon-
kurze som robila v odbyte, kde som mala 
na staros   akredi  vy a v 1994 som začala 
robiť vo zvarovni rúr veľkých priemerov 
ako  výrobná účtovníčka a skladníčka. 
Zvarovňa rúr veľkých priemerov bola mo-
jou srdcovou záležitosťou.  Neskôr bola 
pridružená do druhovýroby a po zrušení 
zvarovne  bola druhovýroba začlenená do 
ťahárne rúr. Takže som sa vrá  la na nový 
závod a v ťahárni rúr pracujem dodnes.  
Keby som to mala zhrnúť, železiarne 
boli a sú pre mňa po pracovnej stránke 
všetkým, mojou srdcovkou, životnou a 
pracovnou istotou. Našla som tu veľa 
dobrých ľudí, ktorí mi v ťažkých životných 
situáciach veľmi pomohli – ako kolegovia, 
tak aj vedenie spoločnosti. Ocenenie 
30-ročnej práce si veľmi vážim, a aj na-
priek tomu, že som vedela, že dostanem 
hodinky, veľmi ma to dojalo.
Michal TKÁČIK, inštalatér – potrubár 
v energe  ke
  - V energe  ke pracujem odvtedy, ako 
som skončil učňovku  Pozemných stavieb 
v Banskej Bystrici, kde som sa vyučil pre 
Švermove železiarne. Za tých tridsať ro-
kov som nadobudol profesijnú zručnosť 
v kolektíve Janka Fabriciusa a ďalších 
starších zamestnancov, ktorí nás, mla-
dých, zaškoľovali. Zamestnanie, to nie je 
len práca,  ale jednoznačne ľudia a ko-
lek  v, a ja som v tom mojom spokojný. 
Keď som nastúpil k vodárom, bol tento 
kolek  v rozdelený na vodárov pre nový 
a starý závod. V novom závode nás vtedy 
bolo okolo tridsať a obhospodarovali 
sme túto časť železiarní. V  súčasnosti 
sú kolek  vy zlúčené do jedného a dnes 
robíme údržbu v starom, aj v novom 
závode, na golfe, štadióne, hrade Ľupča 
atď. Podieľame sa na prácach, vyplývajú-
cich zo všetkých inves  čných akcíí, napr. 
zinkovňa, galvanická linka, potrubie na 
Skalici... Sme všestranní a priznávam, že 
po toľkých rokoch už ten strach z novej 
práce opadol, ale o to väčšia je zodpoved-
nosť. Zmenila sa situácia aj v tom, že dnes 
už my odovzdávame svoje skúsenosti 
mladším, ale aj tu cí  ť zmeny. Napríklad 
v prístupe k práci. Ja som sa po nástupe 
chcel naučiť všetko, ale to „chcenie“ sú-
časným mladým ľuďom akosi chýba. Keď 
je chuť niečo sa naučiť, urobíte z murára  

inštalatéra, ak chýba, nepomôže ani to, že 
sa v tej profesii vyučil.
Ivana SOJAKOVÁ, ŽP Informa  ka s.r.o.
  - Nastúpila som do železiarní v marci 
1986 do údržby  a po mesiaci som prešla 
do personálneho odboru. Po troch ro-
koch som nastúpila do informa  ky, ktorá 
v nasledujúcich rokoch prešla rôznymi 
zmenami. Po personálnej i organizačnej 
stránke sa toho veľa zmenilo, informa  ka 
bola začlenená do akciovej spoločnos   
GAMO, neskôr sa transformovala na 
dcérsku spoločnosť železiarní – ŽP In-
forma  ka s.r.o. Kolek  v, ktorý bol vždy 
súdržný a s ambicióznymi mladými ľuďmi, 
sa za tých tridsať rokov podstatne zmenil. 
Mnohí už odišli na zaslúžený dôchodok 
a pribúda mladšia generácia informa  kov. 
Ja osobne sa však stále cí  m byť železiar-
kou, veď železiarne pre mňa vždy zna-
menali a znamenajú istotu zamestnania. 

V  decembri
odišli

do starobného dôchodku
Ivan DUNAJSKÝ

Ing. Peter RAFAY

do predčasného dôchodku
Ľubica BARTEKOVÁ

Michal BOHÁČIK
Peter DANČO
Milan DOBRÍK

Mária FAŠKOVÁ
Pavel JERGUŠ

Peter KNAPČOK
Michal KULHA

Vladimír KVAČKAJ
Ing. Milan KYSEĽ
Martin LUNTER

Jozef PEJKO
Vladimír ŠKVARKA

Jozef ŠTIEVKO
Darina ŠTULAJTEROVÁ

Igor ŠŤAVINA
Ján ŠVIDRAŇ
Juraj TURČIN
Štefan VANÍK

Daniel VEVERKA
Ivan VLČEK

Viera VOLFGANGOVÁ
Ľuboš ZELENČÍK

Peter ZIFČÁK

V mene vedenia akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová im 
ďakujeme za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života želáme veľa 
slnečných dní.



STRANA 6 ČÍSLO 1/2017 www.podbrezovan.sk

Jedálny lístok
16. – 21. 1. 2017

Jedálny lístok
23. – 29. 1. 2017

Pondelok
Polievky: hŕstková, karfi olová, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová 
ryža, kompót ● Hovädzí guláš maďar-
ský, knedľa ● Klužská kapusta ● Šalát 
zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo 
● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, 
zeleninová obloha ● Makový závin 
s jablkami, kakao ● Bageta salámová 
so šalátom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, pohron-
ská, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčový perkelt, cestovina 
● Restovaná kačacia pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Horehronský syrový ša-
lát, pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená 
fazuľka s baby mrkvou ● Pečené buchty 
so slivkovým lekvárom, kakao ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými haluš-
kami, francúzska, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Kuracie 
prsia na lesných hríboch, ryža, šalát ● 
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát 
● Bulharský šalát s bravčovým mäsom, 
pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smo-
tanovou omáčkou ● Zapekané palacin-
ky s tvarohom ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: mexická, krupicová so zeleni-
nou, pečivo.
● Hovädzia roštenka cigánska, tarhoňa, 
šalát ● Sekaný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát s majonézou ● Kuracie stehno 
so zeleninou, špenátové  rezance ● 
Parížsky šalát, pečivo ● Ryžový nákyp ● 
Langoše s kečupom ● Bageta Gurmán ● 
Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
šalát ● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Furmanské halušky 
● Grécky šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Buchty na pare s nu-
telou, maková posýpka, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, 
pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková kaša, 
uhorka ● Kuracie prsia na paprike, ces-
tovina ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: šošovicová s kyslou kapustou, 
pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ● 
Bravčové stehno na smotane, knedľa ● 
Bageta Ape  to.

V tomto roku si pripomíname:
60. výročie
- odvtedy, ako sa začalo s výstavbou prvého ver  kálneho 
dvojprúdového zariadenia  pre plynulé odlievanie ocele,
- ako bola zrušená  SM pec č. 4 aj s odlievacou halou.

55. výročie
- odvtedy, ako bol z náhonového kanála HC Piesok 
vybudovaný tunel do doliny Hnusno, so zámerom za-
bezpečenia dostatočného prítoku chladiacej gravitačnej 
vody pre hutnícke prevádzkarne. 

50. výročie
- ako sa uskutočnila  dovtedy najrozsiahlejšia rekon-
štrukcia vo valcovni rúr – Malý mannesmann,
- ako bola zrušená výroba ocele pre valivé ložiská, žíha-
nie a frézovanie povrchov ingotov,
- ako vzniklo prvé strojno – výpočtové stredisko v pod-
brezovských železiarňach, 
- ako bola spustená  tre  a SM pec a pomocná hala oce-
liarne so stripovacím zariadením Slingofer,
- ako sa začalo s výstavbou 80 – metrového komína pre 
druhú SM pec,
- ako bolo dané do užívania novovybudované kúpalisko 
v Podbrezovej,
- odvtedy ako došlo k zrušeniu pozemnej lanovej dráhy 
na Šiklov, ktorá vyvážala oceliarenskú trosku a odpad 
zo železiarní.

45. výročie
- od spustenia  ťahárne rúr 1 (12. apríla) do prevádzky,
- od otvorenia učňovských dielní (v Dome športu).

35. výročie
- od spustenia automatickej telefónnej ústredne do 
prevádzky,
-  od otvorenia novovybudovanej  závodnej kuchyne 
a jedálne v novom závode,
- od spustenia štvorprúdového ZPO.

30. výročie 
- ako podbrezovskí konštruktéri zostrojili dva roboty, 
ktoré uľahčili prácu v oblúkarni.

25. výročie
- od vzniku akciovej spo-
ločnos   Železiarne Podbre-
zová,
- od zriadenia prvého odde-
lenia marke  ngu,
- od otvorenia podnikovej 
predajne,
- od decentralizácie údržby,
- od odstavenia pecných ag-
regátov (SM a elektrických 
pecí), ktoré uvoľnili priestor 

na výstavbu 60 tonovej EOP.  

20. výročie
- od vzniku Golfového klubu Tále (5. novembra 1997),
- od vzniku spoločného podniku Slovrur Sp. Z o.o.,
- od vzniku ZANINONI Slovakia, s.r.o. (2. januára 1997),
- od vzniku  ŽP BYTOS, s.r.o.,
- od organizovania prvého futbalového turnaja „O po-
hár GR ŽP“ pre deti do desať rokov v rámci regiónu 
Horehronie.

15. výročie
- od vzniku prvého 18 - jamkového golfového ihriska 
na Táľoch,
- odvtedy, ako sa  hrad Ľupča stal vlastníctvom Železiarní 
Podbrezová.

10. výročie
- od vzniku dcérskej spoločnos   ŽP Informa  ka s.r.o. (1. 
marca 2007),
- od spustenia cestnej váhy pri hlavnej vrátnici starého 
závodu (17. septembra 2007),
- od rekonštrukcie hlavného vstupu do nového závodu,
- od inštalácie turniketov na vstupných bránach starého 
a nového závodu s cieľom evidencie osôb prostredníc-
tvom elektronických iden  fi kačných kariet.  

5. výročie
- od vzniku ŽP Rehabilitácia a.s.
- od vybudovania futbalového ihriska na Skalici,
- od podpísania zmluvy na rekonštrukciu ZPO na troj-
prúdové.

165. výročie
- odvtedy, ako sa v osade Podbrezová  začalo s výstav-
bou prvých bytov pre zamestnancov železiarní,
- ako bola obnovená hať na Hrone, ktorú postavili v ro-
ku 1840 pre vodný náhon novej pudlovne a valcovne 
v Podbrezovej.

155. výročie
- ako boli podbrezovské koľajnice  ocenené v Londýne  
medailou za kvalitu.

145. výročie
- ako sa začala výroba drevného plynu v dvoch generá-
toroch (využívanie drev. plynu  v  r. 1872, 1880),
- od otvorenia prvej pošty v Podbrezovej.

135. výročie
- odvtedy, ako bolo účtovné oddelenie závodu Hronec  
preložené do Budapeš  .

130. výročie
-  od zavedenia technického minima pre  de   zamest-
nané v podbrezovských železiarňach, ktoré nepresiahli 
šestnásť rokov veku. 

125. výročie
- uplynulo od slávnostnej vysviacky katolíckeho kostola 
svätého Štefana Uhorského v Podbrezovej. Kostol na 
sklonku devätnásteho storočia dal pre osadenstvo fabri-
ky postaviť riaditeľ železiarní Wiliam Wágner.

120. výročie
- ako postavením tretej SM pece získala výroba plávko-
vej ocele v podbrezovských železiarňach prevahu nad 
výrobou zvárkového železa.

115. výročie
- od zriadenia kina aj v Podbrezovej (bolo to sedemnásť 
rokov od prvého predstavenia kina v berlínskom Win-
tergarden). Kinosála sa nachádzala v súčasnej expozícii 
hutníckeho múzea,
- odvtedy, ako bola uvedená do prevádzky v Podbrezo-
vej prvá vodná elektráreň 
s dvomi vodnými turbínami 
a generátormi. Umiestnená 
bola na náhone Hrona,
- odvtedy, ako sa začalo pri 
fabrike s budovaním prvých 
predajní  mäsiarstva, po-
travín, tex  lu, ktoré slúžili 
zamestnancom železiarní,
- odvtedy, ako bola vybu-
dovaná Železničná stanica 
v Podbrezovej.

95. výročie
- odvtedy, ako bola v Podbrezovej zriadená Štátna 
meš  anska škola,
- od začiatku budovania novej kolónie v Podbrezovej 
a dokončenia internátu pre robotníkov,
- od prestavby bytov v „Koniciach“ a pri „Hasični“.

80. výročie
- od zriadenia Závodnej učňovskej školy v Podbrezovej, 
Banskej a účas  nnej spoločnos   so sídlom v Piesku. 
Výučba bola trojročná a záverečné skúšky organizoval 
Okresný živnostenský úrad cez Štátne pracovné zálohy.

 75. výročie
- odvtedy, ako bolo v oceliarni prebudované celé tech-
nologické zariadenie a postavená 3 tonová elektrická 
oblúková pec (EOP). 

70. výročie
- odvtedy, ako vypukol 23. januára 1947 požiar, ktorý 
poškodil dve výrobné haly konštrukčných dielní  a stroj-
né zariadenie.  O 29 dní bola výroba obnovená,
- ako bola inštalovaná automa  cká telefónna ústredňa,
- začalo sa  s výrobou betonárskej výstuže „roxor“,
- vybudované bolo šrotové pole.

65. rokov
  -  odvtedy, ako bolo Stredisko pracujúceho dorastu 
v Slovenskej  Ľupči odčlenené do Štátnych pracovných 
záloh,
- ako bola vybudovaná  nemocnica v Podbrezovej,
-  ako sa kasíno v závodnom hoteli (dnes Hutnícke mú-
zeum)  zmenilo na čitáreň a knižnicu.

Pondelok
Polievky: furmanská, mrkvová s pórom, 
pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, 
šalát ● Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Bravčové rebierko s brusni-
cami a hruškou, ryža ● Racio šalát, pe-
čivo ● Zapekaná ryba so šampiňónmi, 
šalát z červenej kapusty s kukuricou ● 
Škoricové osie hniezda, kakao ● Bageta 
syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, cesnaková s haluš-
kami, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, 
knedľa ● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Važecká pochúťka, ze-
miakové placky ● Šalát cestovinový 
s kapiou a salámou ● Pečené zemiaky 
s paradajkovou omáčkou ● Žemľovka 
s tvarohom ● Bageta s kuracím mäsom 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: držková, roľnícka, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou omáč-
kou, cestovina ● Bravčový rezeň be-
lehradský, opekané zemiaky uhorka 
● Plnená hlávková kapusta, knedľa ● 
Syrové tajomstvo, pečivo ● Špenáto-
vé halušky s tvarohom, zakysanka ● 
Muffi  ny s čokoládou, kakao ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, zeleninová 
ryža, čalamáda ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Pizza dia-
bolská ● Windsorský šalát, pečivo ● 
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● 
Šúľance s makom ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemia-
ková kaša, kompót ● Bravčové stehno 
záhradnícke, slovenská ryža, šalát ● 
Tortelliny so šunkou, syrová omáčka 
● Šalát brokolicový s kuracím mäsom 
a olivami, pečivo ● Hovädzí guláš so 
zelenou fazuľkou ● Maxi buchta s ore-
chovo-višňovou plnkou, vanilkový krém 
● Bageta moravská ● Mliečny balíček. 

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● 
Kuracie prsia s horčicou, ryža, uhorka ● 
Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Jelenie ragú s brus-
nicami, cestovina ● Bageta s kuracím 
mäsom.

Zdroj: archív redakcie

V novodobej 
histórii bude 

najvýznamnejším 
štvrťstoročie 

existencie akciovej 
spoločnosti.  



Dňa 6. januára sme si pripomenuli tre-
tie výročie od úmrtia a 15. februára si 
pripomenieme nedožité osemdesiate 
prvé narodeniny manžela, otca, starého 
a prastarého otca

Jozefa ŠEBU z Valaskej.

S láskou a úctou spomíname

...

„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob 
môžeme dať, pokojný spánok ti priať, 
modlitbu  chú odriekať a s bolesťou v srdci 
na teba spomínať.“

Dňa 18. januára si pripomenieme päť 
rokov odvtedy, čo nás navždy opus  l náš 
drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec

Ing. Ladislav NEPŠINSKÝ z Pohronskej Polhory

S láskou a úctou spomíname

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, známym a bývalým spolupra-
covníkom za účasť na poslednej rozlúč-
ke s našou milovanou mamou, starou 
a prastarou mamou

Gizelou KUPCOVOU z Brezna.

Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy sústras  , ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smú  aca rodina 

...

Dňa 6. decembra sme na poslednej ces-
te odprevadili nášho drahého manžela, 
otca, starého otca, príbuzného a priateľa 
mnohých

Jozefa PREPLETANÉHO z Brezna.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili po-
slednej rozlúčky. Ďakujeme  príbuzným, rodine, priateľom, 
známym aj susedom za prejavy sústras  , povzbudivé slová 
a kve  nové dary. 

Smú  aca rodina

...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym za účasť na poslednej 
rozlúčke s našim milovaným manželom, 
otcom, starým a prastarým otcom

Emilom MAJANOM z Hronca.

Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy sústras  , ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smú  aca rodina

...

Dňa 30. decembra 2016 nás po dlhotr-
vajúcej chorobe, vo veku šesťdesiatštyri 
rokov, navždy opus  l brat, otec a bývalý 
spolupracovník  

Ivan DEMIAN z Brezna.

Smú  aca rodina

Spomienky
Dňa 13. decembra 2016 uplynuli dva roky 
odvtedy, ako nás  navždy opus  l náš milo-
vaný manžel, otec a starý otec 

Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn 
a dcéra s rodinami

...

 „Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal 
rád nezabudne.“

Dňa 27. decembra uplynuli dva roky od-
vtedy, ako nás navždy opus  l drahý otec, 
starý a prastarý otec

Dušan JAMRIŠKA 
z Podbrezovej, Š  avničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  chú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéra a sestra s rodinami

...

„Odišiel  ško, niet ho medzi nami, v našich 
srdciach stále žije spomienkami.“

Dňa 30. decembra uplynuli dva roky od-
vtedy, čo nás navždy opus  l náš milovaný 
manžel, otec a starý otec

Ján FABRICIUS z Pohronskej Polhory.

S láskou a úctou spomíname

...

Dňa 31. decembra uplynul smutný rok, čo 
nás navždy opus  l náš drahý otec, starý 
otec a prastarký

Jozef HONKO z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína smú  aca rodina

...

Prvého januára uplynul smutný rok od-
vtedy, ako nás navždy opus  l náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Pavel ŽITNÝ z Brezna.

S láskou a úctou spomíname

...

Dňa 2. januára uplynulo trinásť rokov, ako 
nás opus  l

Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej. 

Tí  ktorí ste ho poznali venujte mu  chú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami

...

„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal 
každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my 
ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach 
tých, ktorí ťa milovali.“

 Dna 8. januára si pripomenieme druhé 
smutné výročie, čo nás navždy opus  l náš 
drahý manžel, otec a starký

Dušan PEŤKO z Lopeja.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
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V JANUÁRI
BLAHOŽELÁME

pracovné  jubileá
40-ročné

Anna MATEJČEKOVÁ

35-ročné
Mária GIERTLOVÁ
Katarína ŠEVCOVÁ

30-ročné
Daniela DONOVALOVÁ

Sona MEDVEĎOVÁ
Fran  šek OLOŠTIAK
Eva POTOČÁROVÁ

20-ročné
Ivana ANDREUTTIOVÁ

Jozef BALIAK
Radoslav BELLA
Robert BLAŠKO
Rudolf DANO

Mar  n DEMIAN
Ján ĎURČO

Michal ĎURINDA
Kris  án FEDOR

Ing. Ľubomír CHAMAJ
Miloš KOSTÚRIK

Marian KOVALČÍK
Ing. Peter KRAJAN
Katarína KRIŠKOVÁ
Ing. Pavol KŰHNEL

Erik KUPEC
Juraj KURAJDA

Fran  šek KUREK
Jozef KŰRTY
Ján MEDVEĎ

Miroslav ORAVEC
Milan POTANČOK

Agnesa ROMANČÍKOVÁ
Ján RYBÁR

Robert SOLIAR
Erik ŠPILÁK

Ing. Michal ŽEC

životné jubileá
Ing. Ľubomír DOLINSKÝ

Ivona JOUROVÁ
Beáta MACULOVÁ

Ján PARAŠÍN
Jaroslav SLAMEŇ

Ján BABIČ
Magdaléna DEMIANOVÁ

Ivan ŠTEFANČÍK
Jozef KUBÁŇ

Miloslav MIHOK
Ing. Stanislav TURŇA

Š a c h ťá k  2 0 1 6
  Aj v roku 2016 hutníci usporiada-
li  24. novembra tradičnú slávnosť 
Šachťák. Je to slávnosť  nadväzujúca 
na tradície vzniknuté pri založení 
prvej Banskej akadémie v Banskej 
Š  avnici 1762. Túto akadémiu zalo-
žila cisárovná Mária Terézia, ktorá 
vydala nariadenie pre prak  ckú vý-
učbu baníctva a hutníctva v Banskej 
Š  avnici. 
  Šachťák je slávnosť, na ktorej sú 
podľa tradičných banskoš  avnických 
manuálov majstrami cechu hutníc-
keho prijímaní do stavu hutníckeho 
študen   prvého ročníka, a to skokom 
cez kožu. 
  Celý ceremoniál riadi Slávne vysoké 
a neomylné prezídium za spoluúčas   
čestného prezídia a adlátov, meno-
vaných pre tento slávnostný akt. Do 
čestného prezídia zasadol rektor 
TUKE Stanislav Kmeť, ďalší členovia 
akademickej obce TUKE, hos  a a aj 

významní predstavitelia slovenského 
hutníckeho priemyslu Ľudovít Pari-
lák (ŽP Výskumno-vývojové centrum 
s.r.o.), Elena Petrášková (U. S. Steel 
Košice, s.r.o.), Milan Veselý (Slovalco 
a.s.) a Peter Magvaši (CEIT, a.s.). 
  Proces cechovania je neodmysli-
teľne spojený s „upchávaním dier“ 
deravých fuksov vtákmi a kladením 
otázok, ktorých odpovede sú ne-
vyhnutné pre ďalší hutnícky život. 
Fukso za  vyjadrenie životného kréda 
je odmenený božským nápojom, 
alebo potrestaný inými nápojmi, 
najčastejšie v podobe slanej vody 
v kombinácii napríklad s mliekom. 
Zavŕšením aktu prijímania fuksa do 
cechu hutníckeho je jeho skok cez 
hutnícku kožu a podpisom do histo-
rického „grundbuchu“ Alma mater.
  Máme za sebou úspešne ďalší roč-
ník a poďakovanie patrí všetkým 
sponzorom a študentom, ktorí sa 
podieľali na jeho organizovaní. 

ZDAR BOH!

Z novoročnej 
pranostiky

Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude 
mierna zima.

Ako na Nový rok, tak po celý rok.

Jasná a  chá novoročná noc zvestuje 
nám dobrý rok.

Keď sa rok so zimou a snehom začína, 
sľubuje dosť chleba, ale málo vína.

Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.

Na Nový rok o slepačí krok.

Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude 
mierna zima, ak pripadne na pondelok, 
veš   to ostrú zimu.

Jasná a  chá novoročná noc zvestuje 
nám dobrý rok.

Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, 
keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.

Keď je druhého januára jasno, bude 
veľa ovociny.

Tre   deň jasný – mnohé búrky.

Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a 
nezdravý rok.

Ďakujeme
podpredsedovi Predstavenstva ŽP 
a.s. a ekonomickému riaditeľovi Ing. 
Marianovi Kurčíkovi a jeho manžel-
ke za rýchlu a nezištnú pomoc pri 
zabezpečovaní zdravotnej pomoci 
pre manželku a mamu. Za odborný 
a ľudský prístup k pacientom ďaku-
jeme MUDr. Janke Adamčákovej, 
primárke interného oddelenia a 
personálu Nemocnice s poliklinikou 
v Brezne  a  MUDr. Zuzane Mesáro-
šovej s personálom  2. internej klini-
ky SZU HEGITO Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou F. D. Roosevelta v Ban-
skej Bystrici.

Rodina Tagajová 

Pozývame vás
Na zápas Interligy v kolkoch mužov, 
ktorý sa uskutoční 15. januára  o 10. 
hodine v kolkárni Domu športu ŽP.

...
Na divadelné predstavenie MONODRÁ-
MA  do synagógy v Brezne 19. januára 
o 18. hodine, v ktorom sa predstavia 
študen   Akadémie umenia z Banskej 
Bystrice.

...
Na koncert talianskeho muzikanta „Ot-
tone Pesante“ 21. januára o 21. hodine 
do Bombura klubu.

D. Oráč
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„ V  t o m t o  r o k u  p ô j d e  o  v e ľ a . . .“

Vážení športoví priatelia,

I n g .  J o z e f  M A R Č O K ,  r i a d i t e ľ  Ž P  Š P O R T ,  a . s .

priblížim vám hodnote-
nie roka 2016 z pohľa-
du riaditeľa ŽP Športu, 
a.s. a zároveň priblížim 
predstavy do budúcnos  . 
Vo všeobecnosti sa dá 
povedať, že v športe sa 
nám darí a s výsledkami 
môžeme byť spokojní. 
O jednotlivých športo-
vých oddieloch, turnaj-
och, či zápasoch píšeme celý rok pra-
videlne a chceme v tom aj pokračovať, 
takže o úspechoch len stručne:
   V balónovom lietaní vyzdvihnem 
účasť našej posádky, ktorú na Maj-
strovstvách sveta v japonskej Sage 
viedla Anna Nociarová. Balón Žele-
ziarní Podbrezová sa stal ústredným 
motívom masívnej propagácie tohto 
poduja  a.
   V oddiele biatlonu vyrastajú v kategó-
rii mladších dorastencov budúci veľkí 
pretekári, ktorí už dnes získavajú  tuly 
majstrov SR. Ide o Lukáša Ottingera, 
Tomáša Sklenaríka a medzi dievča-
tami vynikajú sestry Zuzana a Mária 
Remeňové.

ročníka 2016/2017 sa nám v nich veľ-
mi nedarilo a preto musíme v jarných 
mesiacoch zabrať naplno. Treba tomu 
podriadiť zimnú prípravu, ktorá v tých-
to dňoch začína a v majstrovských 
zápasoch zabojovať o potrebné priečky 
v tabuľke.
  Vytvorenie juniorského (vlastne už „do-
speláckeho“) mužstva dotvára správnu 
štruktúru fungujúceho klubu a vytvára 
podmienky pre mladých hráčov a ich 
adaptáciu k vrcholovému futbalu.
    Postavenie mužov v tabuľke Fortuna 
ligy je veľmi milým prekvapením. Je 
výsledkom správne poskladanej mo-
zaiky hráčov, medzi ktorými sú aj dvaja 
reprezentanti Slovenska Ján Krivák 
a Pavol Šafranko, celého realizačného 
tímu a všetkých ľudí okolo, ktorí vy-
tvárajú podmienky pre dobré výkony.
    Každý sa pýta, či pôjdeme hrať eu-
rópsku ligu. Myslím si, že historicky 

najlepšie umiestnenie v tabuľke po 
jesennej čas   súťaže na 2. mieste dáva 
značnú nádej a šancu sa popasovať 
o takýto úspech. Bolo by to krásne, no 
treba preto ešte veľa urobiť. A každý...!
   Myslím si, že treba popracovať na 
známom „vedieť, chcieť a môcť“ a kaž-
dý, kto okolo športu robí, musí, ak si aj 
náhodou myslí, že je svetový, na sebe 
ešte dosť popracovať.
   Treba sa chopiť šance pri absolútnej 
skromnos   a húževnatos  , nezabud-
núť na žiadny detail, vystríhať sa chýb 
vo svojej práci lebo aj v uplynulom 
roku nás sprevádzali chyby, ale pritom 
byť primerane sebavedomí, pretože 
máme za sebou množstvo dobrej práce 
a máme byť na čo hrdí.
   Za posledné roky sme pre podbrezov-
ský šport urobili naozaj veľa. Svedčia 
o tom vybudované športoviská. Vlani 
sme po ročnej prestávke opäť spre-

   V lyžiarskom oddiele pracujú už s tými 
najmenšími, s prípravkami a predžiak-
mi. Venujú sa aj žiakom, z ktorých 
vyrástli traja reprezentan   Slovenska,  
Ema a Alica Surové a Ján Sanitrár.
  Cyklistický oddiel ŽP Šport mal aj 
v roku 2016 štatút Centra talentovanej 
mládeže. Venujeme sa trom odvetviam 
cyklis  ky – cestnej, horskej a cyklokro-
su. Naši mladší žiaci, starší žiaci, kade  , 
či juniori získali vlani na rôznych prete-
koch 39 prvých miest, 22 druhých a 14 
tre  ch. Naši juniori Slavomír Kujan, Ja-
kub Varhaňovský, Michal Pagáč a Lukáš 
Kubiš boli zaradení do reprezentácie 
Slovenskej republiky.
   Kolkári idú tradične svojou cestou 
úspechu a ten žnú všade, kde sa obja-
via. Máme dvojnásobného majstra sve-
ta v jednotlivcoch Vilmoša Zavarka,  ež 
dvojnásobnú majsterku sveta v jednot-
livcoch a v kombinácii v kategórii junio-

vádzkovali kúpalisko. Do budúcnosti 
budeme chcieť mať všetko tip – top 
a ak budú na to peniaze, dobudovať 
prevádzkovú budovu na Skalici a možno 
raz zgenerálkovať telocvičňu na Š  av-
ničke, ale inak je všetko v absolútnom 
poriadku. Je  to vďaka železiarňam, ich 
vedeniu, ktoré má pre šport pocho-
penie. Poviem to takto, previazanosť 
Železiarní Podbrezová a športu v doline 
je ďaleko väčšia, ako si uvedomujeme, 
pretože fi nancovanie športu zo strany 
štátu je nedostatočné. Myslím si, že 
treba urýchlene hľadať vhodný model 
financovania športu na Slovensku, 
možno aj zvýhodnením tých, 
ktorí do športu dávajú svoje 
peniaze.
   V mene športovcov i v mene 
svojom chcem poďakovať za 
vytvorené podmienky v pr-
vom rade vedeniu Železiarní 
Podbrezová a.s. – generálne-
mu partnerovi, desia  m hlav-
ným partnerom, 16 ofi ciálnym 
partnerom a 32 partnerom.
   Chcem poďakovať aj všet-
kým športovcom, ktorí úspeš-

ne reprezentujú Železiarne Podbrezová 
a hrdo nosia znak fabriky na dresoch 
a všetkým ostatným – trénerom, ma-
nažérom, hospodárom, šoférom, eko-
nómkam...
   Na prahu nového roka prajem všet-
kým veľa zdravia, šťas  a a úspešný rok 
2017 po každej stránke.
   Neskromne si želám plnšie tribúny, 
ale zároveň som presvedčený, že ak 
každý vloží ešte viac srdce do svojej 
práce – pretože už tomu naozaj veľa 
nechýba k spokojnos   – a divák  prí-
de a bude odchádzať spokojný, príde 
znova a rád...

riek Nikolu Tatouškovú. 
V tomto roku budeme 
organizátormi fi nále Ligy 
majstrov, kde sa pokúsi-
me nadviazať na minulé 
úspechy. Čo je potešujú-
ce, aj medzi kolkármi sa 
darí rozvíjať prácu s deť-
mi a mládežou.
   S futbalovou mládežou 
robíme profesionálne 

v rámci útvaru talentovanej mládeže 
od kategórie prípraviek v 11-  ch od-
dieloch podľa veku. V mládežníckych 
kategóriách máme 5 reprezentantov 
Slovenska: v U19 Marek Tešlár, v U17 
Lukáš Jagerčík a Richard Ludha, v U16 
Samuel Ďatko a v U15 Samuel Ges-
chwandtner.
   V tomto roku pôjde o veľa, pretože 
v rámci nového licenčného systému 
mládeže SFZ chceme a musíme zabo-
jovať o pridelenie štatútu Futbalovej 
akadémie, v ktorej bude fungovať na 
Slovensku 12 klubov. O tom, kto sa tam 
dostane, rozhodnú športové výsledky 
najstarších mládežníckych kategórií 
U17 a U19. V jesennej čas   súťažného Gólom v poslednom zápase s Prešovom sa na špičku jesenných strelcov nášho  mu prebojoval Michal Breznaník. F: I. Kardhordová

Majstrovs  ev sveta v japonskej Sage sa zúčastnila aj posádka balónového oddielu ŽP Šport

Jedno z kôl Slovenského pohára sa opäť uskutočnilo v Podbrezovej. F: A. Nociarová

Vo všeobecnosti 
sa dá povedať, 

že v športe 
sa nám darí 

a s výsledkami 
môžeme byť spokojní.


