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   Píše sa rok 2018. Naše priania na jeho 
začiatku sú rôznorodé, no väčšina z nás si 
želá najmä zdravie. Znie to síce ako klišé, 
ale aj keď zdravie nie je všetko, bez neho 
je všetko ničím.
   Na začiatku každého nového roka bilan-
cujeme, aký bol ten predchádzajúci, a aj 
keď bol dobrý, stále si želáme, aby bol ten 
ďalší ešte lepší. Dávame si nové predsav-
zatia a spravidla sa ich darí plniť najmä 
tým, ktorí o tom nezvyknú hovoriť.
   Nový rok sme odštartovali aj v redakcii.
Už tradične sa v prvom čísle našich firem-
ných novín  dočítate o tom, ako hodnotia 
uplynulý rok riaditelia našich spoločnos-
tí, ale aj vedúci jednotlivých výrobných, 
obslužných prevádzkarní a ostatných út-
varov ŽP a.s. 
   Naša novoročná anketa je pomerne 
obsiahla, preto sme ju rozdelili do dvoch 
čísel. V historickom kalendári sa dozviete, 

Kolektívne vyjednávanie na rok 2018 bolo spečatené podpismi predsedu Pred-
stavenstva ŽP Ing. Vladimíra Sotáka, podpredsedu Ing. Mariana Kurčíka a pred-
sedu ZV OZ KOVO  Pavla Koštiala 20. decembra v Dome kultúry ŽP. Zároveň bol 
prijatý aj Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov 
na rok 2018.

Foto: I. Kardhordová

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

Otvárame novú čitateľskú súťaž
aké jubileá si v tomto roku pripomenie-
me. V prvom vydaní sme došli do päťde-
siateho piateho výročia, ďalšie nájdete 
v nasledujúcom čísle novín.
   Významným jubileom, ktorým sa bude 
niesť rok 2018, je 180. výročie Dychovej 
hudby ŽP. Naša dychovka oslavuje o dva 
roky skôr, ako železiarne. Jej zrod sa spája 
s menom jedného z prvých organizátorov 
osvety na Slovensku, žijúcim v Hronci, fa-
rárom Tomášom Hromadom. Kúpil prvé 
dychové nástroje, ktoré slúžili na sólovú 
hru, za sprievodu organu, pri slávnost-
ných omšiach. Následne zorganizoval 
s učiteľmi zbierku, kúpil dychové nástro-
je pre dvanásťčlennú dychovú hudbu 
a v roku 1938 ju aj založil. 
   V nasledujúcich číslach Podbrezovana 
vám formou čitateľskej súťaže priblížime 
históriu našej dychovej hudby. Zapoje-
ním sa do súťaže, pozorným čítaním tex-
tov, sa opäť obohatíte o poznatky z našej 
histórie a zároveň získate šancu na výhru. 
Pravidlá sa dočítate v najbližšom vydaní.

Rok 2017 bol určite náročný, nielen 
čo sa týka legislatívnych procesov 
v cestnej doprave a celkovej situácii 
na dopravnom trhu, ale aj z pohľadu 
nakládok tovaru v neštandardných 
podmienkach odosielateľa. Najdô-
ležitejšou legislatívnou udalosťou 
bolo predstavenie Cestného balíka 
Európskou komisiou v máji minulé-
ho roku.

Rok 2017 môžeme vo valcovni rúr 
hodnotiť ako historický. Bol to rok re-
kordov. V  distribučnej výrobe sme do-
siahli rekord 207 571 ton, čo znamená 
prekročenie  ročného plánu o 9 270 
ton, nárast o 5 percent. V ročnej reali-
zácii sme dosiahli rekord 137 054 ton, 
plán bol prekročený o 5 393 ton, čo 
znamená 4 percentný nárast.

Tridsať rokov robím v oceliarni. Je to 
príjemný pocit. Ani sa mi nesnívalo, že 
toľko rokov v kuse odrobím na jednom 
mieste. Zmenilo sa toho veľa. Techno-
lógia postúpila hodne vpred.

Dňa 27. novembra 1953 sa začala skú-
šobná tavba v štyroch pudlovacích pe-
ciach. Prevádzka pudlovacej valcovne 
sa začala 1. decembra toho roku. Kvôli 
sviatkom, silnej zime a iným problé-
mom trvala len sedemnásť dní.

Železiarne Podbrezová čítajte na 5. strane

Skončili sa vianočné sviatky a získali 
ste zopár kilogramov navyše? Je to daň 
za vysokokalorické hodovanie. Recept 
na zázračné chudnutie neexistuje, pri 
dodržaní určitých zásad však určite 
schudnete. Diéta nesmie byť hladov-
kou a trápením organizmu.
Redakcia čítajte na 6. strane

Začiatkom decembra roku 2017 skonal 
po krátkej a ťažkej chorobe Ladislav 
Sklenár, bývalý popredný predstaviteľ 
česko-slovenského a slovenského hut-
níckeho a strojárskeho priemyslu. Od 
roku 1972 viedol výrobu najväčšieho 
výrobcu medených a mosadzných po-
lotovarov v ČSSR.

Vážení spolupracovníci,
    do nového roku vám i vašim ro-
dinám prajem veľa zdravia, šťastia, 
osobných, pracovných úspechov 
a pohodových dní.
   Prežili sme opäť jeden 
rok. Aký bol? Z hľadiska 
dosiahnutých výsledkov 
hospodárenia ho môže-
me považovať za jeden 
z najúspešnejších. Bol 
však poznamenaný na 
jar smutnou tragickou 
udalosťou, v letných 
mesiacoch sme riešili 
závažnú poruchu na 12 
MVA transformátore na LF peci, 
po skončení opráv vo valcovni rúr 
sme mali opäť nepríjemnú poruchu 
a následne požiar v oceliarni. Všet-
ky uvedené udalosti ovplyvnili chod 
našej spoločnosti. Každá poistná 
udalosť pre nás znamenala veľké 

straty. Nebyť našich životných skú-
seností, našich dobrých kontaktov, 
ale aj schopností a šikovnosti vás, 
zamestnancov, tie dôsledky by boli 
omnoho horšie.  

V roku 2017 sme splnili 
všetky úlohy postavené 
v obchodnom a finan-
čnom pláne. Podarilo 
sa nám zvýšiť ceny vý-
robkov, dokázali sme za-
bezpečiť všetky vstupy 
potrebné k naplneniu 
výroby. V spoločnosti 
došlo k zásadnému ná-
rastu miezd zamestnan-

cov v „R“ kategórii  o 11,4 percenta 
a v „TH“ kategórii o 7,7 percenta. To 
nám umožnili dosiahnuté výsledky. 
Želám si, aby sme mohli v tomto 
trende pokračovať aj v budúcnosti. 
Úspešné boli aj naše výrobné, ob-
chodné spoločnosti v ŽP GROUP 

a naše dcérske spoločnosti, zabez-
pečujúce obslužné činnosti a servis.
Mojím želaním je, aby naši vládni či-
nitelia konečne pochopili, kto je no-
siteľom zamestnanosti v regiónoch 
Slovenska. Železiarne Podbrezová, 
to nie je len naša akciová spoloč-
nosť. Na jej chod nadväzuje zhruba 
sedemsto našich obchodných par-
tnerov, dodávateľov, odberateľov, 
finančných domov a ďalších inštitú-
cií. Aj vďaka ním sme dosiahli dobrý 
výsledok hospodárenia. 

Vážení spolupracovníci,
  buďte na pracoviskách ostražití, 
majte okolo seba poriadok, dbaj-
te o dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov. Mať poriadok, to zna-
mená, že okolo vás nie je chaos, 
prach, že máte usporiadané všet-
ky dokumenty, náradie, všetko, čo 
potrebujete k svojej každodennej 

práci. Vyhýbajte sa poistným uda-
lostiam, ktoré výrazne zasahujú do 
chodu spoločnosti.  Ich dôsledkom 
je aj neplnenie záväzkov voči na-
šim odberateľom. Majte preto na 
pamäti, že strojcom úspechu spo-
ločnosti sú ľudia, strojcom úspechu 
sme my sami.
    V roku 2018 vám prajem veľa 
zdravia, šťastia, osobných úspe-
chov. Pevné zdravie a šťastie prajem 
aj vašim rodinám. Nech vás obchá-
dzajú úrazy, nepríjemné udalosti, 
choroby, aby ste si mohli zarobené 
peniaze v pokoji užiť. Moje želanie 
patrí vám všetkým, tým, ktorí sa 
chystajú do starobného či predčas-
ného starobného dôchodku, ale aj 
vám, ktorí ešte len začínate. Verím, 
že v tomto roku prídu posilniť rady 
ŽP absolventi našich súkromných 
škôl v hojnejšom počte. Podbrezo-
vá bude totiž len taká silná, akí silní 
budeme my všetci, ktorí sa podieľa-
me na jej každodennom živote.

Prajem vám
šťastný rok 2018.

Prelom rokov je vždy dôvodom k bilan-
covaniu, a tak sa na športovej strane 
vrátime k úspechom roku 2017, no ne-
zabudneme ani na ciele a želania no-
vého obdobia. Kolkári sa v Podbrezo-
vej vypracovali na svetovú špičku a ich 
každoročné úspechy boli na Slovensku 
samozrejmosťou...

ŠK ŽP čítajte na 8. strane

Kvalitná práca s mládežou má v Pod-
brezovej tradíciu a aj samotná filo-
zofia klubu sa z roka na rok prikláňa 
k uzavretému cyklu, v podobe hrajú-
cich odchovancov v mužskej najvyš-
šej súťaži.

Úspechy dorastencov

Foto: M. Jančovič
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Opýtali sme sa riaditeľov v ŽP GROUP

NOVOROČNÁ ANKETA

Ing. Ľubomír KUPEC, generálny riadi-
teľ Žiaromat Kalinovo a.s.
1.   - Od začiatku roka  2017 bola sorti-
mentná skladba výroby a predaja po-
rovnateľná s predchádzajúcim rokom. 
Naďalej sme pokračovali s ponuko-
vým konaním a skúšobnými dodáv-
kami našich materiálov pre nových 
zákazníkov, hlavne na východ Európy. 
Cieľom bolo nahradiť hlavne výpadok 
predaja pre ŽĎAS, ale aj zvýšiť výro-

bu MgO – C sta-
vív, MgO hmôt a 
žiarobetónových 
zmesí. Za prvých 
sedem mesiacov 
sme finančný 
plán plnili len na 
80 percent. Od 
augusta sa situ-
ácia zmenila. Po 

takmer dvojročnom úsilí obchodné-
ho úseku dostať sa na nové trhy, po 
vyhodnotení skúšobných dodávok 
našich materiálov, začali pravidelné 
dodávky. Predaj stúpol nad 900 tisíc 
eur za mesiac a v októbri sme dokon-
ca zaznamenali najvyššiu realizáciu v 
histórii Žiaromat a.s. 987 200,87 eura. 
Zlepšené výsledky hospodárenia 
vytvorili podmienky pre vyplatenie 
neplánovanej vianočnej mzdy, s pod-
mienkou zabezpečiť kladný hospodár-
sky výsledok. Dnes môžem konštato-
vať, že všetko bolo splnené.
   Ďakujem za ústretovosť a pochope-
nie Predstavenstvu 
ŽP a.s. a samozrej-
me poďakovanie 
patrí aj všetkým za-

1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti?
2.  Čo očakávate od nového roka?

Martin ČERMÁK, generálny riaditeľ 
ŽP TRADE BOHEMIA, a.s.
1. - Pri našom poslednom rozhovore 
v prvej polovici minulého roka, som 
hovoril o jednoznačnom zlepšení tr-
hového prostredia v našej sortiment-
nej oblasti. Potvrdzujem, že tento stav 
pokračoval aj v druhom polroku. Ob-

chodná situácia 
umožnila zlep-
šenie a zmeny 
v nastavení ceno-
vých hladín nami 
vyrábaného ma-
teriálu. Dopyt po 
našom sortimen-
te prevyšoval 
naše reálne vý-

robné kapacity a možnosti. Stav a po-
treby trhu sa nemenia ani vo výhľade, 
minimálne, pre obdobie prvého štvrť-
roku 2018. Hlavným odberateľom na-
šej spoločnosti v roku 2017 boli stále 
veľkoobchodné firmy, ktoré sa podie-
ľali  približne 80 percentami na našom 
predaji v Českej republike. Spoločnosti 
ako sú FERONA a.s., FAVEX s.r.o., FEBE 
CRAFT s.r.o., VZV Steel s.r.o., MUT Tu-
bes s.r.o. a ďalšie, sú našimi hlavnými 
partnermi a majú od nás garantované, 
že im dodáme reálne mesačné množ-
stvá i napriek tomu, že navýšili obje-
mové požiadavky. Umožňujú nám to 
naše výrobné kapacity a samotný ob-
chodný plán ŽP Trade 
Bohemia, a.s., ktorý 
bol pre rok 2017, až 
na komoditu rúrových 
navarovacích oblúkov 
a redukcií vždy splne-
ný. Rok 2017 môžem obchodne zhod-
notiť ako úspešné obdobie. 
Z predaja jednotlivých komodít:
- kontinuálne odlievané oceľové blo-
ky 19 750 ton,
- valcované rúry za tepla 12 930 ton,

Ing. Ľuboš ĎURInĎÁK,
generálny riaditeľ Tále, a.s.
1.   - Podnikanie v cestovnom ru-
chu na Slovensku je veľmi ťažké. 
Spôsobuje to niekoľko faktorov. 
Zlá legislatíva, neúmerné daňové a 

odvodové zaťa-
ženie a v nepo-
slednom rade 
krátke sezóny či 
už v lete alebo 
zime. Aj nap-
riek týmto fak-
torom musím 
konštatovať, že 

naplánované úlohy sa nám podari-
lo splniť a kvalitu ponúkaných slu-
žieb mohli oceniť nielen naši ob-

Ing. Anna KOVÁČOVÁ,
riaditeľka ZAnInOnI, s.r.o.
1.   - Rok 2017 bol určite náročný, nie-
len čo sa týka legislatívnych procesov 
v cestnej doprave a celkovej situácii 
na dopravnom trhu, ale aj z pohľadu 
nakládok tovaru v neštandardných 
podmienkach odosielateľa. Najdôle-

žitejšou legisla-
tívnou udalosťou 
bolo predstave-
nie Cestného ba-
líka Európskou 
komisiou v máji 
minulého roku. 
Museli sa zin-
tenzívniť aktivity 

všetkých dotknutých strán, pretože 
spomínaný balík prináša mnoho ne-
gatívnych faktorov – od finančnej 
a administratívnej záťaže pre doprav-
cov, až po ich konkurencieschopnosť. 
Je dobré, že prostredníctvom Klubu 
500 sme mali možnosť tieto aktivity 
podporiť a preniesť určité stanoviská 
dopravcov v priebehu pripomienko-
vého konania k vydaným materiálom 
na Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR. Čoraz viac vnímame problém 
dopravcov s nedostatkom vodičov, 
následkom čoho mnohí dopravcovia 
znižujú svoj vozový park. Žiaľ, do ob-
lasti stredného Slovenska neprichá-
dza toľko zahraničných vozidiel, aby 
sme nimi mohli nahradiť slovenských 
dopravcov a ešte aj za zákazníkom 
akceptovateľnú cenu. Ďalším faktom 
je, že dopravcovia prestávajú robiť 
prepravy do určitých destinácií, kde 
predtým bežne jazdili. Vodiči im od-
mietajú ísť do niektorých štátov. 

Ing. Ján GABOŇ,
generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.
1.   - Pri vstupe do uplynulého roku, aj vzhľadom na ne-

gatívnu situáciu v hutníctve, sme si 
priali, aby rok 2017 bol rokom ob-
ratu k lepšiemu. Aj keď očakávaný 
obrat nastal, nemôžem konštatovať, 
že uplynulý rok bol pre nás rokom 
kľudným, pohodovým. Popri plnení 
plánovaných projekčných, aj pre-
vádzkových úloh sme museli, okrem 
iného, zvládnuť nové IT technológie, 

vysporiadať sa s chronicky pretrvávajúcim javom nedos-
tatku kvalifikovanej pracovnej sily, čeliť 
čoraz väčšiemu počtu hrozieb bezpeč-
nostných incidentov a útokov z interne-
tu.  
   Napriek uvedeným skutočnostiam mô-
žeme uplynulý rok hodnotiť ako úspešný. 
Zároveň bol pre nás rokom jubilejným, 
v ktorom sme zavŕšili 10. výročie exis-
tencie samostatnej spoločnosti. A prá-
ve po desiatich rokoch bezporuchovej 
prevádzky sme v hodnotenom období 

       Je predpoklad, že 
pozitívny trend bude po-
kračovať.

- presné rúry ťahané za studena  
6 580 ton,
- hutnícka druhovýroba 1 200 ton,
- rúrové navarovacie oblúky a reduk-
cie 155 ton.

2. - Spomínal som, že situácia na trhu 
v prvom štvrťroku 2018 korešponduje 
s minulým rokom. Znamená to, že ne-
pociťujeme pokles dopytu po našich 
rúrach a stále sa snažíme udržať obje-
mové alokácie nastavené u našich kľú-
čových veľkoobchodných odberateľov. 
Je tu však aj naša spolupráca s výrob-
nými spoločnosťami a priame dodávky 
pre ich prevádzkové potreby, najmä 
v oblasti automobilovej výroby, stro-
járstva a výroby poľnohospodárskych 
strojov, ktorá bude podľa avíz zákazní-
kov v roku 2018 pokračovať v objeme 
minimálne zrovnateľnom s minulým 
rokom. Samozrejme, i pre tieto vý-
robné spoločnosti musíme zabezpe-
čiť zodpovedajúce objemy dodávok 
materiálu. Aktívne sa zúčastňujeme 
výberových konaní pre rekonštrukciu 
elektrární Mělnik, Opatovice a ALPIQ 
Kladno s realizáciou dodávok v priebe-
hu prvého polroku 2018. Potvrdzujem 
aj pokračovanie dodávky oceľových 
kontinuálne odlievaných blokov pre 

spoločnosť MORAVIA 
STEEL a.s. Z uvede-
ného vyplýva, že trh 
s naším hutníckym 
produktom je pre 
najbližšie mesiace no-

vého roku priaznivo nastavený. Pokiaľ 
nedôjde k cenovým zmenám a nesta-
bilite vo vstupných surovinách pre vý-
robu ocele, je predpoklad, že pozitívny 
trend bude pokračovať. 

      Verím, že sa podni-
kateľské prostredie bude 
vylepšovať.

chodní partneri, ale aj zamestnanci 
ŽP Group. Všetkým zamestnancom 
Tále, a.s., chcem preto ešte raz 
poďakovať za odvedenú prácu a 
servis, ktorý vykonávajú v priebe-
hu celého roka pre svojich klientov 
a popriať im veľa zdravia, šťastia a 
pohody v kruhu svojich najbližších.
2. - Verím, že aj po dvadsiatich ro-
koch rozvíjania unikátneho areálu 
na Táľoch potvrdíme prínos spo-
ločnosti pre ŽP a budeme aj na-
ďalej poskytovať servis pre svojich 
klientov na najvyš-
šej úrovni. V dneš-
nej uponáhľanej a 
pretechnizovanej 
dobe sa čoraz väčší 

   Na dopravnom trhu je momentál-
ne vyššia ponuka tovaru určeného na 
prepravu, ako sú kapacitné možnosti 
vozidiel. A nemyslím tým len cestnú 
dopravu. Zložitá situácia je aj v že-
lezničnej preprave. Predĺžila sa doba 
obehu vagóna a dopyt po vagónoch 
a prepravných trasách rastie. Taktiež 
je nedostatok rušňovodičov, ako aj 
obslužného personálu. Niektoré ná-
kladné stanice v zahraničí svoju čin-
nosť končia.
   Vysoký objem zákaziek v ŽP a.s. 
v minulom roku priniesol pre našu 
spoločnosť možnosť dosiahnuť vý-
borné ekonomické výsledky. Hlavné 
naplánované ukazovatele pre rok 
2017, ako sú tržby za predaj vlast-
ných služieb vo výške 11 miliónov eur 
a hospodársky výsledok, zisk vo výške 
350 tisíc eur, budú splnené a prekro-
čené. Vysoká tonáž v expedičných 
skladoch však priniesla aj množstvo 
úsilia ako zvládnuť nakládku tovaru s 
kapacitnými a časovými možnosťami 
odosielateľa a zároveň v závislosti od 
situácie na dopravnom trhu tak, aby 
tovar prišiel v poriadku a včas k zá-
kazníkovi. Týmto chcem vysloviť veľ-
ké poďakovanie za odvedenú prácu 
zamestnancom ob-
chodného úseku, 
najmä centrálnej 
expedície, zamest-
nancom všetkých 
expedícií výrobných 
prevádzkarní a pre-
dovšetkým svojim 
kolegom. Celkovo, aj pre ostatných 
zákazníkov, sme v minulom roku 
zrealizovali 8 278 prepráv, najviac za 

dvadsať rokov existencie spoločnosti.

2. - ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., má 
tím skúsených, odborne zdatných 
a zodpovedných ľudí, ktorí sú záru-
kou pre plnenie úloh a cieľov tejto 
spoločnosti. V ŽP a.s. boli prijaté roz-
hodnutia smerujúce k zlepšeniu situ-
ácie v nakládke rúr, takže očakávame, 
že v druhom polroku sa podmienky 
zmenia a tento zámer bude naplnený. 
Neočakávame však zmenu na doprav-
nom trhu v navýšení voľných preprav-
ných kapacít. Ak sa udržia súčasné 
trendy ekonomiky v jednotlivých štá-
toch Európy, voľné prepravné kapacity 
môžu klesať a zároveň bude rásť ich 
cena.  Legislatívne zmeny slovenským 
dopravcom, ani nám, pravdepodobne 
nepomôžu, takže máme pred sebou 
ešte väčšie výzvy, ako v minulom roku. 
Náš kolektív je však pripravený vyspo-
riadať sa s nimi. Na celý proces za-
bezpečenia prepravy tovaru má veľký 
vplyv efektívna komunikácia s našimi 
obchodnými partnermi. Ide o výme-

nu informácií, ktoré 
musia byť jasné, zro-
zumiteľné a presné, 
vďaka čomu môže byť 
naša činnosť úspešná. 
V novom roku nám 
všetkým prajem pev-
né zdravie a dobrú 

spoluprácu, spočívajúcu v schopnosti 
počúvať a chápať sa navzájom.

       Máme pred sebou ešte 
väčšie výzvy, ako v  mi-
nulom roku, náš kolektív 
je pripravený vysporia-
dať sa s nimi.

ukončili generač-
nú výmenu ser-
verovej a sieťovej 
infraštruktúry. Podobne aj v projekčnej činnosti sa nám 
podarilo naplniť naše ciele a verím, že aj očakávania na-
šich zákazníkov. 
2. - Mnohé z realizovaných projektov prekračujú rámec 
kalendárneho roku a budú pokračovať aj v nasledujú-
com. Popri tom nás čakajú nové výzvy, ako implemen-
tácia softvéru na evidenciu odpadov, účtovníctva pre 
externých zákazníkov. Okrem toho nemožno zabúdať na 
fakt, že IT sektor je charakterizovaný od svojho vzniku 
dynamikou vývoja, neustálym tlakom na zvládnutie no-

vých technológií na tých, ktorí ich musia 
spoznať a ďalej rozvíjať v praxi –  našich 
zamestnancov. Verím, že aj v roku 2018 
dokážeme spoločne naplniť naše ciele, 
aj nové výzvy k spokojnosti našich zákaz-
níkov. Všetkým – našim zamestnancom, 
spolupracovníkom, zákazníkom, aj ich 
rodinným príslušníkom, prajem v roku 
2018 pevné zdravie, šťastie, veľa pracov-
nej a rodinnej pohody.

          IT sektor je cha-
rakterizovaný od svojho 
vzniku dynamikou vývo-
ja, neustálym tlakom na 
zvládnutie nových tech-
nológií na tých, ktorí ich 
musia spoznať a ďalej 
rozvíjať v praxi –  našich 
zamestnancov.

dôraz kladie na dokonalý relax za-
mestnancov a načerpanie nových 
síl, čomu prostredie Táľov v Nízkych 
Tatrách dokonale vyhovuje. Myslím 
si, že si to aj čoraz viac ľudí uvedo-
muje. Nasvedčuje tomu aj stúpajúci 
počet návštevníkov a som presved-
čený, že postupne si aj vládni pred-
stavitelia uvedomia nezastupiteľnú 
úlohu cestovného ruchu pre celú 

spoločnosť a národ-
né hospodárstvo a 
podnikateľské pro-
stredie sa bude vy-
lepšovať.

mestnancom 
Ž i a r o m a t u 
a.s., ktorí sa 
akýmkoľvek 
s p ô s o b o m 
pričinili o dosiahnuté výsledky v uply-
nulom roku.
2. - Do nového roku ideme s odhodla-
ním potvrdiť a stabilizovať vzostupný 
trend predaja z konca minulého roka. 
Aj napriek veľmi zložitej situácii v Číne 
– hlavného svetového producenta 
tavenej magnézie, bauxitu a grafitu, 
musíme zabezpečiť dostatok týchto 
surovín pre výrobu.
   Plánujeme na trh uviesť dva nové 
druhy výrobkov – grafitošamotové a 
grafitokorundové zátky pre zlievárne 
a liaci šamot vyrábaný polosuchou 
technológiou. V minulom roku sme z 
investičných prostriedkov kúpili nový 
vretenový lis na výrobu zátok. Pri vý-
voji sme spolupracovali aj so ŽP VVC, 
ŽP a.s. a TU v Košiciach. V súčasnosti 
prebiehajú skúšky výroby zátok z gra-
fitokorundu a výroba prvej zákazky 
zátok z grafitošamotu. V investičnom 
pláne na tento rok máme už na prelo-
me januára a februára sprevádzkovať 
nový lis na lisovanie vybraných pozícií 
liacej keramiky polosuchou cestou. 
Zvýši sa kapacita, produktivita aj kva-
lita výrobkov, po ktorých je dopyt. Do 
nového roku prajem všetkým spoloč-
nostiam a zamestnancom ŽP Group 
veľa zdravia, šťastia, pohody a entu-

ziazmu pri riešení na-
šich spoločných úloh.           Zvýši sa kapacita, pro-

duktivita aj kvalita výrob-
kov, po ktorých je dopyt.
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Opýtali sme sa vedúcich prevádzkární a odborov

NOVOROČNÁ ANKETA
1. Ako hodnotíte uplynulý rok?
2.  Čo očakávate od nového roka?

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci ťahárne 
rúr
1. - Uplynulý rok hodnotíme v ťa-
hárni  rúr ako úspešný. V distribuč-
nej výrobe sme vyrobili 53 374 ton 
výrobkov z ťahárne, čím sme splnili 

finančný plán na 
106,11 percen-
ta. Naložením 
52 318 ton sme 
plán nakládky 
splnili na 104 
percent. Výro-
bou rúr s met-
rovou hmotnos-

ťou 1,445 kilogramu na meter sme 
urobili rekord vo vyrobených kilo-
metroch v doterajšej histórii ťahárni 
36 920 kilometrov.
   V stredisku oblúkareň sme vyrobi-
li 2 049 ton rúrových navarovacích 
oblúkov a 62 ton rúrových redukcií. 
Niektoré reklamácie máme ešte vo 
vybavovaní, ale predpokladáme, že 
po ich uzavretí budeme mať za rok 
2017 spolu 24 oprávnených rekla-
mácií, čo je rovnaký počet ako v roku 
2016. Vo finančnom vyjadrení bude 
strata z reklamácií nižšia ako v roku 
2016.
   Samozrejme, našim prvoradým 
cieľom je pracovať bezpečne, avšak 
napriek menšiemu počtu drobných 
evidovaných úrazov, sme mali vyšší 
počet registrovaných úrazov. Spo-
lu s kolegami z odboru bezpečnosti 
práce a životného prostredia venu-
jeme úrazovosti vysokú pozornosť, 
ale ich počet sa napriek tomu zvýšil, 
v porovnaní s rokom 2016, skoro 

Ing. Ivan LIŠČInSKÝ, vedúci valcovne 
rúr
1. - Rok 2017 môžeme vo valcovni 
rúr hodnotiť ako historický. Bol to 
rok rekordov. V distribučnej výrobe 

sme dosiahli 
rekord 207 571 
ton, čo zname-
ná prekročenie  
ročného plánu 
o 9 270 ton, ná-
rast o 5 percent. 
V ročnej realizá-
cii sme dosiahli 

rekord 137 054 ton, plán bol pre-
kročený o 5 393 ton, čo znamená 4 
percentný nárast. Aj v nakládke sme 
dosiahli rekordné číslo 134 555 ton, 
plán sme prekročili o 2 894 ton, čo 
predstavuje nárast o dve percentá. 
Pozitívom je aj podkročenie plánova-
nej predváhy 1 258 
k i l o g ra m o v / to n u 
(2,34 kilogramov na 
tonu).
   Vedenie valcovne 
rúr ďakuje všetkým 

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru 
riadenia kvality
1. - Rok 2017 z pohľadu hodno-
tenia prioritných ukazovateľov z 
oblasti kvality výroby, ako aj pl-
nenia úloh kladených na náš od-

bor, môžem 
hodnotiť ako 
úspešné obdo-
bie. Za dobrý-
mi výsledkami 
je úsilie celého 
kolektívu, kto-
rý zvládol bez 
väčších problé-
mov požiadav-

ky týkajúce sa nových postupov 
skúšania, resp. testovania našich 
výrobkov k spokojnosti našich zá-
kazníkov, ako aj nás samotných. V 
závere roku sme zmodernizovali aj 
časť skúšobnej testovacej techniky 
v našom odbore, čo do budúcnosti 

Ing. Marek BRÍŽEK, vedúci oceliarne
1. - Rok 2017 bol v oceliarni veľmi zložitý, poznačený 
viacerými  mimoriadnymi udalosťami. Dňa 27. marca sa 
stal v elektrooceliarni smrteľný úraz, ktorý nás všetkých 
hlboko zasiahol. Trestno-právne vyšetrovanie úrazu stá-

le nie je ukončené a bude pokračo-
vať aj v roku 2018. Dňa 5. júla 2017 
v popoludňajších hodinách došlo 
k poruche transformátora LF pece, 
ktorá spôsobila výpadok vo výro-
be oceliarne na desať dní. Za tak 
krátke obdobie sa podarilo vedeniu 
Železiarní Podbrezová zohnať náh-
radný transformátor a technikom 

prispôsobiť ho na naše podmienky, nainštalovať a spus-
tiť do prevádzky. V takomto provizóriu sme vyrábali až 
do decembra 2017. V závere roka, keď 
sme nainštalovali náš pôvodný trans-
formátor LF po oprave vinutia a všetci 
sme si „vydýchli“, postihla nás ďalšia 
mimoriadna udalosť – požiar pásové-
ho dopravníka do EAF, pri ktorom doš-

Ing. Jaroslav ROMAnČÍK, vedúci 
centrálnej údržby
1. - Rok 2017 z pohľadu centrálnej 
údržby môžem hodnotiť ako dobrý, 

aj napriek tomu, 
že sme mali v 
priebehu roka 
niekoľko mimo-
riadnych uda-
losti a porúch, 
ktoré ovplyvnili 
plynulý chod 
výroby vo vý-
robných pre-

vádzkarňach (v oceliarni porucha 
transformátora pece LF, problémy 
s hydraulikou pece EOP, požiar na 
dopravníkoch prísad pece EOP a vo 
valcovní rúr porucha nožnice na stri-
hanie kontinuálne odlievaných blo-
kov). Pri týchto mimoriadnych uda-
lostiach sme sa presvedčili, akých 
kvalitných zamestnancov máme, 
ako vieme operatív-
ne a v krátkom čase 
zvládnuť náročne 
úlohy. Všetkým za-
mestnancom, ktorí 
sa pričinili o plnenie 
týchto úloh, patrí 
poďakovanie. 

Ing. Vladimír SOTÁK ml., vedúci od-
boru predaja a marketingu 
1. - Minulý rok bol z pohľadu od-

boru predaja 
a marketingu 
úspešný. Hlavne 
v druhom polro-
ku sme dokázali 
využiť zlepšenú 
situáciu na sve-
tových trhoch 
a naplniť naše 

výrobné kapacity vo všetkých pre-
vádzkarňach. Pozitívnym bol nielen 
nárast objemov, ale takisto postup-
ný nárast cien jed-
notlivých výrobkov, 
hlavne valcovaných 
rúr.
2. - Trend nárastu 
cien našich výrobkov 
sa preniesol aj do 

            Za dobrými výsled-
kami je úsilie celého ko-
lektívu, ktorý zvládol bez 
väčších problémov požia-
davky týkajúce sa nových 
postupov skúšania, resp. 
testovania našich výrob-
kov k  spokojnosti našich 
zákazníkov, aj nás samot-
ných.

            Rok 2017 bol v oce-
liarni veľmi zložitý, aj 
napriek tomu sme dosiah-
li veľmi slušné výsledky.

         Výrobou rúr s hmot-
nosťou 1,445 kilogramu na 
meter, sme urobili rekord 
vo vyrobených kilomet-
roch v doterajšej histórii 
ťahární – 36  920 kilomet-
rov.

       Pri mimoriadnych 
udalostiach sme sa pres-
vedčili, akých kvalitných 
zamestnancov máme, ako 
vieme operatívne a v krát-
kom čase zvládnuť nároč-
né úlohy.

         V druhom polroku 
sme dokázali využiť zlep-
šenú situáciu na sveto-
vých trhoch a naplniť naše 
výrobné kapacity vo všet-
kých prevádzkarňach.

           Ďakujeme za vytvo-
renie podmienok na atako-
vanie historicky najvyššej 
výroby od vzniku prevádz-
karne.

zamestnancom výrobného úseku vo 
valcovni rúr, prevádzkovej údržbe 
valcovne rúr a zamestnancom ostat-
ných odborov, najmä obchodnému 
úseku, za vytvorenie podmienok na 
atakovanie historicky najvyššej výro-
by od vzniku prevádzkarne.
2. - Rok 2018 sa z pohľadu objemu 
zákaziek začal vo valcovni rúr veľmi 
dobre. Operatívny plán na január je 
naplnený a veríme, že trend bude 
rovnaký aj v ďalších mesiacoch roka 
2018. Do nového roka vstupujeme 
s predsavzatím úspešného plnenia 
všetkých úloh v oblasti výroby, kva-
lity a znižovania nákladov na výrobu 
aj v spolupráci s Výskumno – vývo-
jovým centrom. K naplneniu pláno-
vaných úloh a cieľov v roku 2018 
vedenie valcovne rúr želá všetkým 
spolupracovníkom, aj zamestnan-

com celej firmy a ich 
rodinám predovšet-
kým pevné zdravie, 
vytrvalosť a pozitív-
nu energiu.

začiatku roka 2018, pričom stále do-
kážeme využiť naplno naše výrobné 
kapacity. Predpokladám, že táto, 
pre nás priaznivá situácia, bude pre-
trvávať aj v priebehu druhého štvrť-
roka 2018. Ďalší vývoj je otázny, 
zmeny na trhu sú ťažko predvídateľ-
né. Pevne verím, že naša spoločnosť 
bude počas celého roka profitovať 
z vysokej kvality výrobkov, servisu 
poskytovaného našim odberateľom 
a vybudovaním nového skladu a zá-
roveň expedičného miesta v bývalej 
zvarovni rúr veľkých priemerov, tak-
tiež výrazne zlepšíme našu logistiku 

na výstupe. Všet-
kým pracovníkom 
našej spoločnosti 
prajem pevne zdra-
vie, pohodu a veľa 
úspechov počas ce-
lého roka 2018.

   Teší ma, že sa nám podarilo počas 
celého roka realizovať plánované 
opravy technologických zariadení 
s vlastnými kapacitami, doplnený-
mi kvalitnými externými firmami, 
čo je v dnešných podmienkach na 
Slovensku veľmi problematické, na-
koľko kvalitnej pracovnej sily je ne-
dostatok.
2. - V novom roku 2018 si prajem, 
aby sme splnili všetky úlohy, ktoré 
budú na centrálnu údržbu kladené. 
Kvalitná realizácia naplánovaných 
veľkých opráv vo valcovni rúr a oce-
liarni, ale aj opravy sólo strojov v ťa-
hárni rúr. Výrobné prevádzkarne 
môžu produkovať kvalitné výrobky 
len na spoľahlivých technologických 
zariadeniach.
   K dosiahnutiu spokojnosti a cieľov, 
ktoré máme stanovené na rok 2018, 
prajem našim zamestnancom veľa 
zdravia, šťastia a pohodu v rodine, 

ale aj v práci, v kru-
hu svojich spolupra-
covníkov. Práca ide 
oveľa lepšie, kvalit-
nejšie a rýchlejšie, 
keď je človek zdravý, 
psychicky vyrovnaný 
a spokojný.

prinesie presnejšie analýzy a roz-
bory testovaných vzoriek. Obhájili 
sme všetky potrebné certifikáty 
od renomovaných dozorných a 
kontrolných spoločností a získali 
ďalšie oprávnenia na požadované 
metódy skúšania našich výrobkov. 
Ďakujem za ochotu a súdržnosť 
zamestnancom, za vzájomnú za-
stupiteľnosť vo svojich profesiách, 
ako aj všetkým zamestnancom 
spoločnosti za odvedenú prácu v 
roku 2017.
2. - Do nového 
roku pozerám s 
optimizmom nap-
riek tomu, že pred-
pokladám náročné 
obdobie, ale verím 
v schopnosti ľudí a 
spoľahlivosť tech-
niky, že dokážeme 
zabezpečiť plnenie 

stanovených úloh a cieľov v ob-
lasti výroby. Som presvedčený, že 
aj tento rok bude pre našu spo-
ločnosť úspešný, že sa bude dariť 
obchodníkom zabezpečiť dostatok 
zákaziek, čím všetci očakávame 
naplnenie výrobných kapacít jed-
notlivých prevádzkarní, kvalitnú 
výrobu, za čím nasleduje aj finan-
čné plnenie od odberateľov.
   Je potrebné zapojenie aj ostat-
ných zamestnancov do tohto ko-

lobehu, aby svojou 
iniciatívou a úsilím 
plnili svoje pracov-
né úlohy. K tomu 
im prajem na pra-
hu nového roku 
veľa zdravia, šťas-
tia, lásky, rodinnej 
pohody a pracov-
ných úspechov.

lo k poškodeniu elektrických rozvodov a znefukčneniu 
dávkovania prísad do EAF a LF pecí. Aj napriek týmto 
udalostiam sme dosiahli veľmi slušné výsledky vo vý-
robe. Dopyt po oceli v priebehu roka stúpal a vďaka 
tomu sme mohli koncom apríla zmeniť režim práce z 
trojzmenného šesťdňového na štvorzmenný nepretrži-
tý. V priebehu roka 2017 sa nám na zariadení plynulého 
odlievania podarilo zaviesť do sériovej výroby najmenší 
formát, kvadrát 105 milimetrov, čo si tiež vyžiadalo ne-
malé úsilie. V roku 2017 sme dosiahli šiestu najvyššiu 
ročnú výrobu v histórii oceliarne. Za tieto výsledky ďa-
kujem nielen zamestnancom oceliarne, ale aj všetkým 
ostatným, ktorí sa na nich podieľali. 
2. - Aj keď sa nový rok pre nás nezačal dobre, ja osob-
ne verím, že bude lepší ako ten predošlý. Dúfam, že sa 
nám podarí zastabilizovať pracovný kolektív a budeme 

mať dostatok šikovných zamestnancov 
pre plnenie každodenných pracovných 
úloh. Prajem celej spoločnosti dostatok 
zákaziek, všetkým zamestnancom a ich 
blízkym pevné zdravie a oceliarni viac 
šťastia ako v minulom roku.

dvojnásobne, na 22. Väčšina týchto 
úrazov vznikla z dôvodu nepozornos-
ti a nesústredenosti pri práci, pričom 
zamestnanci poznajú riziká vyplýva-
júce z ich činnosti.
   S kolegami z odboru technického 
a investičného rozvoja sme zrealizo-
vali viacero akcií. Ako najvýznamnej-
šiu spomeniem deliace zariadenie 
na ťažnej stolici 400 kN číslo 3-01, 
ktoré v tomto období úspešne pre-
vádzkujeme.
   V spolupráci s centrálnou údržbou 
sme vykonali viacero stredných a ge-
nerálnych opráv, pričom z najstra-
tegickejších bola generálna oprava 
Venturyho kolóny na zariadení na re-
generáciu kyseliny chlorovodíkovej.  
   Spolu s kolegami z Výskumno-vývo-
jového centra sme pracovali, medzi 
iným, aj na optimalizácii technológií 
výroby presných a valcovaných rúr 
tepelne spracovaných v ťahárni rúr.
2. - Od nového roka očakávame, že 
bude minimálne taký dobrý, ako rok 
2017. Z pohľadu výroby tomu na-
svedčuje objem zákaziek.
   Vďaka dobrej práci našich ob-
chodníkov máme mesiac január už 
naplnený, zákazky už naberáme na 
ďalšie mesiace. Ďalej očakávame, 
že získame certifikát kvality podľa 
IATF 16 949/2016. 
Jednou z podmienok 
pre jeho získanie je 
aj manažment ná-
strojov a vybudo-
vanie systému TPM 
– totálne produk-
tívnej údržby, čo si 

bude vyžadovať zmenu myslenia 
našich zamestnancov v súvislosti so 
starostlivosťou o zverené techno-
logické zariadenia. Potreba zvyšo-
vania produktivity práce nás vedie 
k ďalšej modernizácii. Koncom roka 
2018 plánujeme na úpravni D1 na-
montovať druhú úpravárenskú linku 
a namontovať píly medzioperačného 
delenia na prievlačnú ťažnú stolicu 
125kN číslo 3-08. V tomto období 
pripravujeme v spolupráci s odbo-
rom technicko- investičného rozvoja 
technické zadania na výrobu týchto 
jednoúčelových zariadení. Samozrej-
me, okrem spomínaných, plánujeme 
realizovať ešte mnoho ďalších akcií, 
aj generálnych opráv.
   Vo veľkej miere sa musíme venovať 
vlastnej nekvalite, ktorá vzniká počas 
spracovania rúr, ale aj pri manipulá-
cii s hotovými výrobkami, čo má za 
následok väčšie množstvo reklamácií 
z dôvodu poškodeného povrchu rúr.
A ako posledná úloha, na ktorú ne-
smieme zabudnúť a ktorú musíme 
v tomto roku riešiť, je tá najdôležitej-
šia – bezpečnosť pri práci – aby sme 
sa vždy vracali z práce domov zdraví.
   Ďakujem všetkým kolegom z ťahár-
ne rúr, a aj ostatným spolupracujú-
cim prevádzkarňam a odborom, vďa-

ka ktorým sa stal rok 
2017 pre ťaháreň rúr 
úspešný a prajem im 
veľa zdravia, šťas-
tia a vytrvalosti pri 
riešení problémov 
v roku 2018.
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Ing. Ivan SETVÁK Jana KOVÁČIKOVÁ Pavel BELKO Vladimír PETRÍK Soňa MEDVEĎOVÁ

   Každý z nás by mal vedieť, že obce 
a mestá určujú povinnosti svojich 
občanov všeobecne záväznými naria-
deniami a jednou z prvých ročných 
daňových povinností je priznať ne-
hnuteľnosti pre účely ich zdanenia, 
nahlásenie zmeny počtu osôb, za kto-
ré platíme poplatky za odvoz komu-
nálneho odpadu alebo nahlásiť zme-
nu počtu našich psov.
   V takomto nariadení sa dočítame, či 
a kedy máme povinnosť podať daňo-
vé priznanie, napr. za byt, pozemok, 
zaplatiť poplatok za odvoz komunál-
neho odpadu alebo poplatok za náš-
ho psíka.

Povinnosť
podať daňové priznanie

k dani z nehnuteľností na rok 2018

Daň z nehnuteľností je miestnou  da-
ňou a upravuje ju  zákon č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady (ďalej len „zákon 
o miestnych daniach“). Predmetom 
dane z nehnuteľností sú pozemky 

Šesťdesiatsedem zamestnancov bolo odmenených

HOdINKAMI ZA VERNOSť

Ing. Ivan SETVÁK, odbor riadenia daní
   - Zapamätal som si raz jednu takúto 
vetu: Pracujeme v medzinárodne uzná-
vanej, dynamicky sa rozvíjajúcej hutníc-
kej firme, s čisto slovenským kapitálom 
a teraz už 177 -  ročnou tradíciou, a tak 
si myslím, že to nie je len tak. To už nie-
čo znamená. Tridsať rokov nie je krátka 
doba. Tridsať rokov, to naozaj už niečo 
znamená, to už je iný - trvalý vzťah. Je 
to taký dlhý čas, že si s tou fabrikou za-
mestnanec naozaj musí rozumieť a že si 
aj na všeličo pamätá. My všetci tu sme 
nastúpili ešte do štátneho podniku, do 
Švermovych železiarní. Nik netušil, čo 
všetko na nás čaká, čo všetko sa zmení. 
Prežili sme spolu všetko, čo sa dialo za 
tie roky. Revolučné obdobie, prvé val-
né zhromaždenie, transformáciu, krízy 
a obdobia dobré, horšie, veselé, a aj 
vážne chvíle. Tak asi len poviem malé 
želanie, nech nám to vydrží aj ďalej 
a hlavne v dobrom zdraví, našom, mys-
lím zamestnancov, ale aj firemnom. 
Jana KOVÁČIKOVÁ, centrálna údržba      
   - Je to zvláštny pocit. Tridsať rokov P. Belkovi blahoželal Ing. Milan Srnka, PhD., člen predstavenstva

Posedenie pre jubilantov objektívom I. Kardhordovej

R. Liptákovi blahoželá Ing. M. Dekrét, člen predstavenstva

Záver roka sa už neodmysliteľne 
spája s ocenením vernosti. Toh-
toročných jubilantov, ktorí odpra-
covali v Železiarňach Podbrezová 

nepretržite tridsať rokov, sa 20. 
decembra 2017 v Dome kultúry 
ŽP zišlo šesťdesiatsedem. Za ver-
nosť fabrike im poďakoval Ing. Ján 
Banas, predseda Dozornej rady 
ŽP. Okrem iného povedal: „Bla-
hoželám vám k jubileu. Patríte do 
generácie, ktorá prežila šťastné 
detstvo a mala možnosť vyprofi-
lovať sa. Prejavujem vám v mene 

O svoje dojmy zo slávnostného aktu sa s nami podelili:

odrobených v jednej firme, klobúk 
dolu. Som rada, že som zamestna-
ná v takejto firme. Z dnešného dňa 
mám príjemný pocit. V údržbe robím 
už dvadsaťsedem rokov a nemenila by 
som. Keď by som porovnávala, ako to 
bolo na začiatku a ako je to dnes, veľa 
sa zmenilo. Žiaľ, musím konštatovať, 
že aj k horšiemu – a to najmä medzi-
ľudské vzťahy. Žijeme v rýchlom tem-
pe a to už niekedy nie je dobré.
Pavel BELKO, energetika
   - Je to dobrý pocit, preberať hodin-
ky za tridsať odpracovaných rokov. 
Ušlo to veľmi rýchlo. Ja som od za-
čiatku v energetike. Prešiel som ka-
dečím,  a začiatky boli ťažké. Prešiel 
som profesiami vodár, kúrenár... Keď 
si premietnem tých tridsať rokov, veľa 
sa toho zmenilo. Podnik sa zmoderni-
zoval, prešiel od štátneho podniku na 
akciovú spoločnosť a dnes patrí medzi 
európsku špičku. Som rád, že som tu 
zamestnaný.
Vladimír PETRÍK, oceliareň
    -  Tridsať rokov robím v oceliarni. 

Je to príjemný pocit. Ani sa mi nesní-
valo, že toľko rokov v kuse odrobím 
na jednom mieste. Zmenilo sa toho 
veľa. Technológia postúpila hodne 
vpred. Ja si ešte pamätám časy, keď 
sme lopatou sádzali prísady do sie-
mens – martinských pecí. Dnes je 
výroba automatizovaná. Technika ide 
stále dopredu a nám treba len pevné 
zdravie, a to prajem všetkým spolu-
pracovníkom do nového roku.
Soňa MEDVEĎOVÁ, ťaháreň rúr
   - Ubehlo to neuveriteľne rýchlo. 
Spomínam na chvíle, keď som do 
fabriky nastúpila. Začínala som ako 
delička rúr, dnes som na žeriave. Za 
tie roky sa to všetko neuveriteľne 
zmenilo. Technológia výroby napre-
duje, ale žiaľ, medziľudské vzťahy sú 
stále horšie. Ľutujem tých mladých. 
Ja som si užila to dobré, dobrý kolek-
tív. Mohli sme sa na seba navzájom 
spoľahnúť. Dnes sú mladí úplne iní. 
Chýba im niečo, čo pre nás bolo sa-
mozrejmosťou. Všetko je akési „naš-
panované“.

predstavenstva a dozornej rady 
hlbokú úctu a želám vám i vašim 
rodinám pevné zdravie.“ Členovia 
predstavenstva Ing. Miloš Dekrét 
a Ing. Milan Srnka, PhD., poďako-
vali jubilantom za odvedenú prácu, 

odovzdali im ďakovné listy a hodin-
ky s logom materskej firmy, s jedi-
nečným číslom. Atmosféra tohto 
dopoludnia bola poznamenaná 
blížiacimi sa vianočnými sviatka-
mi, a tak si všetci navzájom priali 
nielen ich príjemné prežitie, ale 
aj pevné zdravie a veľa úspechov 
v ďalšej práci a šťastný krok do no-
vého roka.

Naše daňové povinnosti
v januári 2018

Alena Kvačkajová
vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva

(napr. záhrady, stavebné pozemky), 
byty a nebytové priestory v bytovom 
dome (napr. byty, pivničné kobky) a 
stavby (napr. rodinné domy, parkovis-
ká, chaty, administratívne a priemysel-
né budovy).
   Daňové priznanie k nehnuteľnostiam 
je podávané dvomi spôsobmi, a to ako 
úplné alebo čiastkové priznanie.
Úplné priznanie k dani z nehnuteľ-
ností podáva občan v prípade, ak 
mu vznikla daňová povinnosť k dani 
z nehnuteľnosti a zatiaľ ešte žiadne 
daňové priznanie k dani z nehnuteľ-
nosti nepodával, napríklad dôjde ku 
kúpe prvého bytu. Priznanie podáva 
na obecnom alebo mestskom úrade, 
v katastri ktorého sa nehnuteľnosť na-
chádza.
Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľ-
ností k 1. januáru 2018 podáva občan 
vtedy, ak už v minulosti podal prizna-
nie a stal sa vlastníkom ďalšej nehnu-
teľnosti, došlo k zmene  druhu alebo 

výmery pozemku, zmenil  sa  účel vy-
užitia stavby, bytu alebo nebytového 
priestoru, došlo k predaju alebo daro-
vaniu nehnuteľnosti, k skončeniu sprá-
vy alebo nájmu majetku. 
Daňová povinnosť k dani z nehnu-
teľností vzniká k 1. januáru 2018 tým 
daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 
2017 alebo k 1. januáru 2018 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, 
kúpil v roku 2017 svoj prvý byt v Pod-
brezovej, pričom zápis do katastra 
nehnuteľností bol vykonaný v novem-
bri 2017. Keďže k 1. januáru 2018 je 
v katastri nehnuteľností  zapísaný ako 
vlastník, vzniká mu daňová povinnosť 
k dani z nehnuteľností. Do 31. januára 
2018 je povinný podať daňové prizna-

nie k dani z nehnuteľností na Obecný 
úrad Podbrezová.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľ-
ností vznikla v priebehu roka 2017,   
vtedy ak sa občan stal vlastníkom 
nehnuteľnosti dedením alebo vydra-
žením. Ak občan nepodal priznanie 
v priebehu roka 2017, podá ho teraz 
a obec ho môže sankcionovať za ne-
skoré podanie priznania.
Príklad:
Jakub , s trvalým pobytom Predajná, 
zdedil v roku 2017 byt v Brezne, pri-
čom rozhodnutie o dedičskom  konaní 
sa stalo právoplatným v auguste 2017. 
Do 30 dní od nadobudnutia právoplat-
nosti tohto rozhodnutia bol povinný 
podať  daňové priznanie k dani z neh-
nuteľností na Mestský úrad Brezno.
   Daňovníkom dane z nehnuteľností je 
aj nájomca nehnuteľnosti ale len v  prí-
pade ak nájomný vzťah trvá alebo má 
trvať dlhšie ako 5 rokov a nájomca je 
zapísaný v katastri nehnuteľností, ale-

bo 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 dane z nehnuteľ-
ností.
   Ak nenastanú hore  uvedené zme-
ny, priznanie ani čiastkové priznanie sa 
nemusí podať.
   Mesto alebo obec vo svojom vše-
obecne záväznom rozhodnutí,  vyda-
nom koncom predchádzajúceho roka 
a spravidla prístupnom na internete, 
určí výšku jednotlivých sadzieb daní 
na rôzne druhy nehnuteľností. V prie-
behu prvého polroka úrad podané  
priznanie skontroluje a následne zašle 
občanovi rozhodnutie, v ktorom určí 
výšku a dobu splatnosti dane. Niekedy 
je daň splatná jednorazovo, niekedy 
môže byť zaplatená v splátkach. Tieto 
skutočnosti sú presne uvedené v roz-
hodnutí úradu.

(Dokonč. v budúcom čísle)
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V  t o m t o  r o k u  s i  p r i p o m í n a m e  v ý r o č i a

dychovka je staršia
ako železiarne

Z archívnych podkladov HM ŽP

Pokrač. v budúcom čísle

O šľachetnosti darov sa hovorí v „HISTóRII DOMUS“.                                                                                                  Foto: Archív HM ŽP

Dychová hudba na začiatku dvadsiateho storočia. 

180 rokov

V septembri 1838 Anton Glanzer od-
cestoval so správcom moštenického 
hámra barónom von Schlugom do 
Neubergu za skúsenosťami. S ban-
ským radcom a hlavným správcom 
neubergských železiarní Hamplom 
vyhotovili prvé plány a rozpočty vý-
robnej haly a strojného zariadenia  
valcovne rúr (Pod) Brezovou. Predlo-
žiť ich mali komorskogrófskemu úra-
du v Banskej Štiavnici.
V tomto roku sa zrodila naša dychová 
hudba. K jej vzniku došlo z podnetu 
farára a národovca Tomáša Hromadu 
v čase silnej maďarizácie. Zo zbierky 
medzi občanmi kúpil prvé hudobné 
nástroje pre dvanásťčlennú kapelu.

165 rokov

Dňa 27. novembra 1953 sa začala 
skúšobná tavba v štyroch pudlova-
cích peciach. Prevádzka pudlova-
cej valcovne sa začala 1. decembra 
toho roku. Kvôli sviatkom, silnej zime 
a iným problémom, trvala len sedem-
násť dní.
V blízkosti výrobných hál postupne 
pribúdali úradovne a podúradnícke 
byty, konice pre osem párov koní – 
vagóniky medzi výrobnými dielňami 
ťahali po koľajniciach kone. Za valcov-
ňou bolo postavených štrnásť domov 
pre majstrov, predákov a postavená 
bola aj tehelňa.

160 rokov

V roku 1858 bola kvalita podbrezov-
ských koľajníc ocenená na svetovej 
priemyselnej výstave v Paríži  strie-
bornou medailou.

145 rokov

V roku 1873 založili v Hronci potra-
vinové družstvo, ktoré malo neskôr 
svoju pobočku v Podbrezovej. Hod-
nota jednej účastiny bola 10 forintov. 
Družstvo nakupovalo potraviny a šat-
stvo a svojim členom ich predávalo za 
výhodných podmienok.

140 rokov

Firma Kachelmann a syn dodala 
v roku 1878 podbrezovským železiar-
ňam prvé sedemtonové lokomotívy, 
Kachelmannky. Z Banskej Bystrice 
do Podbrezovej ich dopravili volský-
mi a konskými záprahmi. Začalo sa 
s výstavbou úzkokoľajnej trate medzi 
Hroncom a Brezovou.

135 rokov

V rámci prestavby bola v roku 1883, 
ako prvá v celej monarchii, uvedená 
do prevádzky rúrovňa na výrobu val-
covaných a ťahaných tupo zváraných 
rúr. Prestavbu viedol A. Kerpely. Žele-
ziarne boli po dosiahnutí samosprávy 
premenované na BREZOVAI KIRÁLYI  
VASGYÁR, tzn. Brezovské kráľovské 
železiarne, Zvolenská Brezová.

125 rokov

V Podbrezovej bola v roku 1893 po-
stavená nemocnica s dvomi miest-
nosťami, dvadsiatimi lôžkami a ope-
račnou sálou, v ktorej pôsobili dvaja 
lekári a zdravotnícky personál.

120 rokov

V roku 1898 sa začala výroba na tre-
tej valcovacej stolici v rúrovni a na 
druhej peci pre tupo zvárané rúry. 
Do prevádzky bola odovzdaná Hyd-
rocentrála v Piesku, s využitím vody 
z potoku Bystrá, privádzanej vodným 
potrubím. Dve špirálové Francisovej 
turbíny vyrábali trojfázový prúd.

115 rokov

Pod vedením riaditeľa H. Alendera 
prešiel závod v roku 1903 ďalšou re-
konštrukciou. Začalo sa s výstavbou 
vodného diela tajch v Hnusne. Vý-
stavba vodnej nádrže, gravitačného 
betónového privádzača priemyselnej 
vody a vodojemu „fludre“ trvala rok.
Tajch slúžil ako usadzovacia nádrž 
až do výstavby novej elektrooceliar-
ne na zásobovanie podbrezovských 
železiarní priemyselnou chladenou 
vodou. Hrádza bola dlhá 20 metrov s 
plochou, ktorá po naplnení dosiahla 
objem 2 900 m2.

110 rokov

V roku 1908 začala pracovať nová 
hydrocentrála s Francisovou turbínou 
v Dubovej. Vyrobila ju firma Ganz Bu-
dapešť. Dokončená bola aj generáto-
rová stanica s desiatimi generátormi. 
Rok 1908 bol začiatkom modernizá-
cie výroby v siemens –  martinskej 
oceliarni. V novej hale boli sprevádz-
kované dve dvadsaťtonové pece. 

Po rekonštrukcii mal závod sedem 
siemens – martinských pecí. Vybu-
dovaná bola nová valcovňa hrubých 
plechov –  Lauthovo trio.

100 rokov

Rok 1918 bol pre slovenský národ 
existenčný význam. Pre hutníctvo 
to bol žalostný medzník. Slovenský 
priemysel stratil dovtedajšie finančné 
centrá Viedeň a Budapešť. Technický 
vývoj hutníctva oslabilo aj premiest-
nenie Baníckej a lesníckej akadémie 
z Banskej Štiavnice do Maďarska. 
Železiarne v Podbrezovej, ako štát-
ny podnik bývalej rakúsko-uhorskej 
monarchie, prevzala Československá 
republika. Ich názov znel: Štátne že-
leziarne a oceliarne na Slovensku, v 
Podbrezovej. Majetkovú podstatu no-
vého závodu tvorili závod v Podbrezo-
vej a jeho pobočky v Tisovci, v Piesku, 
Chvatimechu v Hronci a elektrolytický 
závod na meď v Banskej Bystrici. Väč-
šina vedúcich zamestnancov odišla 
do Budapešti a na uvoľnené miesta 
prichádzali pracovníci dosadzovaní 

Ministerstvom verejných prác Praha.

95 rokov

V roku 1923 bola v oceliarni postave-
ná žeriavová dráha s prvým sádzacím 
žeriavom.

90 rokov

V roku 1928 sa uskutočnila moder-
nizácia elektrárne v Piesku, bola 
postavená hydrocentrála v Jasení a 
daná do užívania kyslikáreň v Piesku. 
V tomto roku sa začalo s prestavbou 
a modernizáciou hostinca na ľavom 
brehu Hrona. Budova dostala jednot-
ný architektonický vzhľad a účelne 
rozmiestnili aj interiérové priestory. 
Zabudované bolo aj ústredné kúre-
nie. Vo veľkej sále začali s modernizá-
ciou javiska s osvetľovacou technikou 
a šatňami pre účinkujúcich a pribudla 
aj kabínka pre premietanie filmov.

85 rokov

V roku 1933 začal Československý 

štát s výstavbou železničnej trate z 
Červenej skaly do Margecian. V tom-
to roku bolo postavené futbalové ih-
risko na Skalici.

80 rokov

Do 27. septembra 1938 bol vlastní-
kom podbrezovských železiarní Čes-
koslovenský štát. Štátna preverovacia 
komisia navrhla premenu štátnych 
železiarní na akciovú spoločnosť, v 
ktorej mal štát väčšinový podiel. Ne-
ziskové a stratové železiarne sa na 
návrh Československej zbrojovky, a.s. 
Brno, stali akciovou spoločnosťou, v 
ktorej mal však štát len 49 percentný 
podiel akcií. Novovytvorená akciová 
spoločnosť mala názov Podbrezová, 
Banská a Hutní, a.s. Praha. Správu 
nad závodom prevzala 1. októbra 
1938  na základe majority Zbrojovka.

75 rokov

V roku 1943 bola na šrotovisku po-
stavená žeriavová dráha s piatimi 
magnetovými žeriavmi a bola posta-
vená betónová hať na Hrone. Začalo 
sa s výstavbou generátorovej stanice 
plynu a s výstavbou ciest na Kolkárni.

70 rokov

V roku 1948 bola spustená prvá vý-
roba okrúhlych ingotov. Firma bola 
v tomto roku napojená na elektrické 
vedenie Stredoslovenských elektrár-
ní. V závode prešli na normalizovanú 
trojfázovú sústavu. Postavená bola 
nová štátna škola a meštianska škola 
na Kolkárni. V Piesku bola postavená 
nová hala pre obrábacie stroje. Začali 
sa prípravy na výstavbu fabriky na vý-
robu mostov v Brezne.

65 rokov

V roku 1953 schválilo Ministerstvo 
hutného priemyslu v Prahe projekt 
na modernizáciu podniku. Týkalo sa 
to modernizácie oceliarne, SM pecí,  
výroby uhlíkovej, nízkolegovanej a uš-
ľachtilej ocele, valcovne – novej blo-
kovej a hrubej valcovacej trate v sta-
rých halách valcovne a modernizácie 
valcovne hrubých plechov, aj jemnej 
valcovne. V rúrovni novej výstavby 
pred nemocnicou a pomocných pre-
vádzok elektrickej rozvodne, skladov, 
mechanickej dielne, stripovacej haly, 
vlečky sociálnych zariadení.
V tomto roku boli v obci postavené 
jasle a zriadené odborné učilište.

60 rokov

V roku 1958 vyvrcholila dostavba hál 
novej SM oceliarne jej treťou etapou, 
vybudovaná bola aj 40 – tonová SM 
pec č.2. Po ôsmich rokoch výstavby 
boli tri časti hál spojené žeriavovými 
dráhami. V tomto roku bola uvedená 
do prevádzky zvarovňa rúr veľkých 
priemerov s priamym švíkom (vybu-
dovaná v expedícii hrubých plechov). 
Vyrábala rúry priemeru 426 – 2 020 
milimetrov, z plechov vlastnej pro-
dukcie, s hrúbkou steny 16 milimet-
rov.

55 rokov

V roku 1963 bol postavený sklad vy-
kurovacích olejov so štyrmi nádrža-
mi, čo umožnilo prechod siemens 
–   martinských pecí na olejové kúre-
nie. Elektrooceliareň bola doplnená o 
žíhareň ingotov a úpravňu povrchov 
(frézovanie). V tomto roku sa Šver-
move železiarne obrátili na Štátnu 
plánovaciu komisiu v Prahe s požia-
davkou ďalšieho rozvoja železiarní. 
Dňa 9. novembra bol potvrdený zá-
mer vlády vybudovať v Podbrezovej 
ťahárne rúr.
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Jedálny lístok
15. – 21. 1. 2018

Jedálny lístok
22. – 28. 1. 2018

Novoročné „vnútorné“ upratovanie

Pondelok
Polievky: krúpková, bulharská, pe-
čivo.
● Pečené morčacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Bravčové 
mäso Chilli con Carne, ryža, šalát ● 
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatár-
ska omáčka ● Ružový cestovinový 
šalát s tuniakom ● Hovädzí guláš 
so zelenou fazuľkou ● Makový zá-
vin s jablkami, kakao ● Bageta sy-
rová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Jelenie ragú s brusnicami, 
cestovina ● Furmanské halušky 
● Pikantný syrový šalát, pečivo ● 
Treska na masle, dusená zelenina 
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
Apetito ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát ● Plnená paprika, knedľa ● Va-
žecká pochúťka, zemiakové placky 
● Racio šalát, pečivo ● Zapekaná 
brokolica s tofu ● Šišky s nutelou, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, kelová 
s ryžou, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, tar-
hoňa, šalát ● Pečené kuracie steh-
no s kapustou, zemiaky ● Lasagne 
mäsové ● Parížsky šalát, pečivo ● 
Rezance s tvarohom, zakysanka ● 
Maxi buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný balí-
ček.

Piatok
Polievky: Boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Morčacie prsia na hráš-
ku so šampiňónmi, ryža, šalát ● 
Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Grécky šalát, pečivo ● 
Top šalát s kuracím mäsom, pečivo 
● Kysnutý koláč marhuľový, kakao 
● Bageta moravská ● Mliečny ba-
líček.

Sobota
Polievka: goralská, pečivo.
●  Hovädzia roštenka na slanine, 
zemiaky, cvikla ● Perkelt z morča-
cieho mäsa, cestovina ● Bageta 
s pikantným mäsom.

nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
šalát ● Bravčové stehno hutnícke, 
knedľa ● Bageta Gurmán.

   Máme za sebou sviatky radosti, poko-
ja a..., prejedania sa! Len málokto vie 
odolať mise plnej zemiakového šalátu, 
alebo rôznym koláčikom od výmyslu 
sveta. Aj keď sa možno veľakrát z chuti 
hladkáme po brušku a chuťové pohá-
riky neprestávajú spievať, náš organiz-
mus v tomto období dostáva zabrať 
najviac. Prejavuje sa to oslabenou imu-
nitou, únavou a samozrejme aj tým ki-
lečkom navyše. Ak chcete opäť pocítiť 
príval energie do organizmu a hlavne 
dôkladne poupratovať vo vnútri tela, 
vyskúšajte novoročný detox. Detox 
je akási očistná kúra, ktorá má zbaviť 
telo nadbytočných toxínov. S primera-
ným množstvom toxínov si telo dokáže 
poradiť aj samé. Najväčším filtrom je 
pečeň, ktorá ale po sviatkoch často-
krát situáciu sama nezvládne. Mali by 
ste jej preto dopriať aspoň 3 až 5 dní 
oddychu. Netreba však začínať s dras-
tickými diétami, alebo hladovkou. Telu 
by ste tým ešte viac uškodili. Ako sa ho-
vorí: „pomaly ďalej zájdeš“, platí dvoj-
násobne pri detoxe organizmu. V pr-
vom rade by ste mali vynechať mastné 
a vyprážané jedlá a jedálniček obohatiť 

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
mrkvová s pórom , pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, ope-
kané zemiaky, uhorka ● Hovädzie 
filé kopaničiarske, tarhoňa, cvikla ● 
Kuracie stehno so zeleninou, špe-
nátové rezance ● Hydinový šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokolicou 
a smotanovou omáčkou ● Peče-
né buchty so slivkovým lekvárom, 
kakao ● Bageta Apetito ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, pohron-
ská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Kuracie prsia na hubách, ryža, 
šalát ● Ryba na vidiecky spôsob, 
zemiaky, šalát ● Pestrý cestovinový 
šalát ● Zapekaný bravčový rezeň so 
syrom, zeleninová obloha ● Žem-
ľovka s tvarohom ● Bageta morav-
ská ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: hŕstková, údeninová, pe-
čivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● Vy-
prážané kuracie stehno, zemiako-
vá kaša, šalát ● Klužská kapusta ● 
Študentský šalát, pečivo ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát ● Buchty na 
pare s lekvárom, kakaová posýpka, 
kakao ● Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, karfiolová, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, zeleni-
nová ryža, kompót ● Bravčová kr-
kovička, kapusta, knedľa ● Baraní 
guľáš, halušky ● Lahôdkový šalát, 
pečivo ● Zemiakový paprikáš, para-
dajkový šalát ● Šúľance s makom ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: držková, tekvicová, peči-
vo.
●  Hovädzí rezeň obaľovaný, ze-
miaky, čalamáda ● Kuracie stehno 
na smotane s hlivami, cestovina ● 
Údené mäso, hrachová kaša, uhor-
ka, chlieb ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Špenátové halušky 
s tvarohom, zakysanka ● Ryžový 
nákyp s ovocím ● Bageta Gurmán 
● Víkendový balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, 
pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, uhorka ● Bageta s pikantným 
mäsom.

nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčové mäso na rasci, 
slovenská ryža, šalát ● Bageta mo-
ravská.

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Raňajky
Zelená bomba

1 malá uhorka, za hrsť špenátu, 1 kiwi, 2 
jablká.
Suroviny odšťavíme v odšťavovači alebo 
ich rozmixujeme v mixéri a pridáme 2 až 
3 deci vody. V prípade potreby môžeme 
dochutiť lyžičkou medu. Nápoj popíjame 
pomaly. 

Obed
Kuracie prsia s pečeným ananásom,

rumom a čili
Ananás, kuracie prsia, rum/um, čili pap-
ričky, aníz, med, mäta, limetka, olivový 
olej.
   Najprv si pripravíme marinádu. Dve po-
lievkové lyžice medu, jednu polievkovú 
lyžicu olivového oleja, čili (podľa chuti), 
štipku anízu, mätu, soľ, korenie, trochu 
nastrúhanej limetovej kôry a limetovú 
šťavu zmiešame so štyrmi polievkovými 
lyžicami rumu. Marinádu dáme do vrec-
ka na pečenie alebo nádobky, kde vloží-

Ivana PEŤKOVÁ, Vvr
   - Určite, to si asi každý dáva. Viac tre-
ba pohybu, menej jedla a viac pobytu 
na čerstvom vzduchu.

o viac vlákniny v podobe ovocia a ze-
leniny. Taktiež by porcie jedla mali byť 
v týchto dňoch výrazne menšie ako 
obvykle. Očistnú kúru môžete mať tri 
až sedem dní, podľa toho ako sa bu-
dete cítiť. Veľkou pomôckou bude, ak 
sa do očistnej kúry nepustíte sami, ale 
budete mať svojho „parťáka“. Či to už 
bude rodinný príslušník, alebo kolega 
v robote je na každom z vás. Navzájom 
sa budete musieť podporovať celý deň, 
lebo hlad vás určite prepadne. Ako by 
ste teda mali začať? Vždy ráno ako prvé 
by ste mali nalačno vypiť pohár čistej 
vody s citrónom. Najlepšie vlažnej. To 
naštartuje váš metabolizmus. Raňajky 
by mali byť len v podobe ovocia alebo 
zeleniny. Či bude v kuse alebo ako šťa-
va necháme na vás. Obed by mal byť 
veľmi ľahký. Najlepšie kuracie mäso 
alebo ryby, samozrejme nie vyprážané. 
Prílohu by opäť mala tvoriť zelenina, 
tentokrát môže byť aj dusená. Skúste 
mať porciu výrazne menšiu ako obvyk-
le a nesnažte sa obedom dohnať hlad 
z raňajok. Pocit hladu je pri detoxe 
samozrejmosťou. Na večeru si priprav-
te rozmixovanú zeleninovú polievku, 
môže byť mrkvová, brokolicová, cvik-
lová, šošovicová. Výber zeleniny je len 

a len na vás. K polievke na večer neje-
dzte žiadne pečivo. Počas celého dňa 
zažeňte hlad kúskami ovocia, zeleniny 
alebo orechmi. Orechy dokonca znižu-
jú chuť na sladké. Piť môžete čistú vodu 
s citrónom alebo mätový, zázvorový, či 
bylinný čaj. Všetky tieto čaje majú de-
zinfekčné účinky a podporujú tráve-
nie. Pred spaním si môžete dať šálku 
bylinkového čaju pre lepší spánok. Po 
troch až siedmich dňoch (podľa toho 
aký dlhý si detox dáte) postupne zara-
ďujte do jedálnička ďalšie jedlá. Opäť 
však s mierou, aby vaša predošlá vôľa 
nevyšla nazmar. Telo sa vám poďakuje, 
čo uvidíte aj sami. Ak chcete do nové-
ho roka vykročiť s celkovou zmenou 
životného štýlu, dodržujte minimálne 
ranný rituál, pohár vody s citrónom na-
lačno, a natrvalo zahrňte do jedálnička 
maximum zeleniny a ovocia. Naopak, 
vynechajte mastné jedlá, či večerné 
prejedanie sa. Jedzte pravidelne, me-
nej soľte, pite veľa vody a nezabúdajte 
na dostatok pohybu! Zdravo sa stravo-
vať dá aj v našich kantínach, kde na vás 
každý deň čaká bohatý výber jedál, me-
dzi ktorými nájdete aj šaláty, či ovocné 
balíčky.

detoxikačné recepty

Opýtali sme sa našich spolupracovníkov, ako sú na tom so svojou životosprávou po sviatkoch:

Patrik HUSEnICA, Vvr
   - Po novom roku si detox nedávam, 
ja už na to nie som. Ale ani sa ťažko po 
sviatkoch necítim.

Juraj SCHÖn, Vt
   - Ja som poľovník. Každé ráno som 
chodil do hory na prechádzku na dve-
tri hodinky a nič iné som nepotreboval.

Marián DEMETER, Vvr 
   - Môj detox spočíva v tom, že cho-
dím na lyže a bežkovať a samozrejme 
ovocie a džúsiky nesmú chýbať.

Michal HELEBRAnDT, Tcú
   - Veľa bolo sladkého, veľa mastné-
ho, tak si dávam záležať. Viac ovocia 
a zeleniny.

Jozef TRUBAČ, Tcú 
   - Určite po tých vianočných jedlách, 
ktoré boli sýte, treba ovocie aj zeleni-
nu. Zbožňujem šalát z mrkvy, petržle-
nu a grepu s medom.

me na plátky nakrájaný ananás a kuracie 
prsia. Dôkladne to premiešame. Nama-
rinovanú zmes necháme odstáť v chlad-
ničke na dve hodiny. Následne pečieme 
v predhriatej rúre na 180 stupňov Celzia 
približne 20 minút, kým sa ananás neza-
farbí do zlatista a mäso nebude upečené. 
V prípade potreby 
pečieme dlhšie. 

Večera 
Polievka z čer-
venej šošovice 

a jablka
Šálka červenej šo-
šovice, 2 ks mrkvy, 
2 ks zemiaky (slad-
ké veľké), 1 jablko, 
cibuľa, pollitra 
vývaru, koreniny 
(môžeme pridať 
aj štipku čili), 2 
polievkové lyžice 
olivového oleja. 

   Mrkvu, zemiaky a cibuľu nakrájame na 
malé kúsky a dusíme na olivovom oleji. 
Pridáme štipku soli a korenie. Potom za-
lejeme vývarom, pridáme pollitra vody, 
šošovicu a nastrúhané jablko. Varíme, 
až kým šošovica nebude mäkká. Potom 
všetko rozmixujeme a podľa chuti pridá-
me čili. Ak by bola konzistencia polievky 
veľmi hustá, môžeme pridať viac vody.



Pozývame vás:
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V decembri odišli Spomienky

Poďakovania

l na organový koncert, ktorý sa uskutoční dňa 13. januára 
o 16.30 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Brezne. Účinkujú: 
Martin Šálka, Andrea Kirschová a Martin Vetrák,

l na koncert Jerguša Oravca a energickej alternatívnej blues-
rockovej kapely, ktorý sa odohrá v klube Bombura v Brezne, 20. 
januára o 20. hod.,

l na koncert študentov z Akadémie umení v Banskej Bystrici, 
ktorý sa bude konať 24. januára v breznianskej synagóge o 19. 
hod.,

l na koncert slovenskej vokálnej skupiny FRAGILE do Mest-
ského domu kultúry v Brezne, 24. januára o 19. hod.

do predčasného dôchodku
Dušan BABIC
Peter ĎURICA

Vladimír CHOMIČ
Peter KOŠÍK

Juraj LEITNER
Michal PIKULA

Ľubomír POTKÁNY
Marian STRMEŇ
Ján ŠTULRAJTER
Ondrej ZIMAN

do starobného dôchodku
Magdaléna GRACOVÁ

Štefan GREGUŠ
Eva CHLEBOVCOVÁ

Libuša KOVAŘOVICOVÁ
Eva ŠVARCOVÁ

V mene vedenia Železiarní Pod-
brezová im ďakujeme za odve-
denú prácu a do ďalších rokov 
života želáme veľa slnečných dní.

Dňa 2. januára uplynulo štrnásť rokov, 
ako nás opustil

Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej. 
Tí ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami 

...
„Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal 
rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, 
ktorí ťa milovali.“
Dna 8. januára sme si pripomenuli tretie 
smutné výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a starký

Dušan PEŤKO z Lopeja.
So smútkom v srdci spomínajú manželka, 
Erika s priateľom Danielom, syn František 
s manželkou Ivanou, syn Dušan, vnučky 
Dominika, Patrícia, Kristínka a ostatná 
smútiaca rodina

...
„Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal 
rád nezabudne.“
Dňa 27. decembra uplynuli štyri roky od-
vtedy, ako nás navždy opustil drahý otec, 
starý a prastarý otec

Dušan JAMRIŠKA
z Podbrezovej, Štiavničky.

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

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

...
Prvého januára uplynuli dva roky od-
vtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Pavel ŽITnÝ z Brezna.
S láskou a úctou spomíname

...

Dňa 6. januára sme si pripomenuli štvrté 
výročie od úmrtia manžela, otca, starého 
a prastarého otca

Jozefa ŠEBU z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname

...

„Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v 
srdci bolieť neprestáva.“
Dňa 11. januára uplynulo desať rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný

Štefan CABAn z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

S úctou a láskou spomína manželka,
deti s rodinami a ostatní príbuzní

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

Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu.
S láskou spomínajú synovia

a dcéry s rodinami

Dňa 28. novembra, vo veku 87 rokov, nás 
opustil drahý manžel, otec, starý otec, 
brat, švagor a strýko

Štefan ZAJAC z Podbrezovej.
Ďakujeme za spoluúčasť na poslednej 
rozlúčke, za kvetinové dary všetkým su-
sedom, priateľom, bývalým spolupracov-
níkom a známym.

Smútiaca rodina
...

Dňa 9. decembra nás opustila milovaná 
manželka, mama a stará mama 

Dagmar KARDHORDOVÁ z Brezna.
Spi sladko. 

S láskou a úctou smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
známym, bývalým spolupracovníkom, su-
sedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým manželom, otcom a sta-
rým otcom

Jozefom VESELOVSKÝM z Predajnej, 
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary, ktorými ste sa pokúšali zmier-
niť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

S úctou a láskou smútiaca rodina

Začiatkom decembra roku 
2017 skonal po krátkej a ťažkej 
nemoci Ladislav Sklenár, býva-
lý popredný predstaviteľ čes-
ko-slovenského a slovenského 
hutníckeho a strojárskeho 
priemyslu. Od roku 1972 viedol 
výrobu najväčšieho výrobcu 
medených a mosadzných polo-
tovarov v ČSSR. V roku 1976 sa 

stal podnikovým riaditeľom jedného z najväčších stro-
járskych podnikov na Slovensku a v ČSSR, Považských 
strojární Považská Bystrica. V roku 1979 sa stal gene-
rálnym riaditeľom výrobno - hospodárskej jednotky 
Závodov na výrobu ložísk v Považskej Bystrici, neskôr 
koncernu ZVL. V roku 1988 krátky čas zastával funkciu 
námestníka ministra všeobecného strojárstva ČSSR 
a od roku 1989 do roku 1990 bol námestníkom pred-
sedu Slovenskej plánovacej komisie SR. Po voľbách 
v roku 1990, na novovzniknutom Ministerstve hospo-
dárstva SR ako riaditeľ odboru strojárskeho priemyslu, 
bol kľúčovou osobou pre presun federálnych kompe-
tencií v odvetviach hospodárstva do pôsobnosti ná-
rodnej vlády SR. Po roku 1992, až do svojho skonu, 
aktívne pôsobil v súkromných spoločnostiach, predo-
všetkým v oblasti strojárstva a ťažby nerastných suro-
vín. V rokoch 1998 až 2000 bol podpredsedom Fondu 
národného majetku SR. V roku 1983 úspešne ukončil 

Technická univezita v Košiciach, Fakulta materiá-
lov, metalurgie a recyklácie má študentskú osob-
nosť Slovenska pre akademický rok 2016/2017.

Martina Hrubovčáková
uspela ako prvá žena v kategórii hutníctvo,

strojárstvo, energetika.
   V kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika 
bola 13. decembra 2017, v rámci tohoročnej sú-
ťaže Študentská osobnosť Slovenska, na slávnost-
nom vyhodnotení ocenená doktorandka Martina 
Hrubovčáková z Fakulty materiálov, metalurgie a 
recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. „Je to 
pre mňa o to cennejšie, že som v tejto kategórii 
uspela ako prvá žena a navyše som bola medzi 
ocenenými jedinou zástupkyňou z východného 
Slovenska,“ povedala Martina po odovzdáva-
ní ocenení v Pálfyho paláci pod Bratislavským 
hradom. Navyše v tomto ročníku bolo, podľa jej 
slov, nominovaných v 11 kategóriách takmer 90 
mladých ľudí, čo znamená, že sa jej podarilo ob-
stáť v mimoriadne silnej konkurencii. Martinu na 

Študentská osobnosť Slovenska

Dňa 10. decembra 2017 sa vo Zvolene uskutočnila súťaž v tanci 
Zvolenská medaila. Nás reprezentovali Bianka Cipciarová a Se-
bastián Peťko, ktorí si opäť odniesli zlatú medailu. 

- ker - slávnosti sprevádzal jej manžel a dekanka fakulty, 
zároveň školiteľka, Iveta Vasková.  
   Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska je ná-
rodná súťaž mladých talentovaných ľudí. Jej cie-
ľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na 
vysokých školách, predstaviť ich širokej verejnos-
ti a motivovať ďalších študentov k výnimočným 
výkonom. Navyše, nominácie posudzujú špičkoví 
odborníci na danú oblasť uznávaní na Slovensku i 
v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slo-
venskou rektorskou konferenciou a Slovenskou 
akadémiou vied. 
   Martina Hrubovčáková získala ocenenie za 
študijné výsledky, publikačnú činnosť, no v pr-
vom rade za prínos jej dizertačnej práce, ktorým 
je patent na aditívum používané v zlievarňach.  
Táto prísada podľa autorky práce zabezpečuje 
hladký povrch odliatkov primárne pre automobi-
lový priemysel, no rovnako ju možno použiť pre 
všetky liatinové a oceľové odliatky vo všetkých 
sférach priemyslu.

Za Ladislavom Sklenárom
na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline externé 
štúdium vedeckej ašpirantúry vo vednom odbore 
Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov na 
tému obrábateľnosti automatovej mosadze. Bol čle-
nom vedeckých rád VŠT v Košiciach a VŠDaS v Žiline. 
Mal rozhodujúcu zásluhu na zásadnej revitalizácii vý-
roby medených a mosadzných polotovarov nielen vo 
svojom materskom podniku, ale aj v ČSSR. Bol zástan-
com koncepčného a neustáleho inovačného procesu 
nielen produktov, ale aj technologických a riadiacich 
procesov. Bol kľúčovou osobnosťou, ktorá organi-
zovala a riadila proces vývoja a zavedenia výroby 
dvojprúdového leteckého motora DV-2, ktorý v tom 
čase mal svetové prvenstvá vo svojej výkonovej kate-
górii. Základom zvládnutia výroby leteckého motora 
bolo ovládnutie dovtedy v ČSSR nepoznaných a ne-
ovládaných progresívnych technológií, ako napríklad 
presného liatia tenkostenných, dutých nikel – chró-
mových lopatiek, výroby titánových lopatiek profilo-
vým kalibračným valcovaním, obrábania a zvárania 
dovtedy v ČSSR nepoužívaných nových titánových, 
horčíkových zliatin. Spolu so SjF VŠT sa za jeho prispe-
nia vyvinul prvý hydraulický robot HYMR 100 v ČSSR. 
Bol a zostáva symbolom novej generácie technickej 
inteligencie z päťdesiatych až šesťdesiatych rokov 
minulého storočia, majúcej veľký vplyv na efektívnu 
industrializáciu Slovenska v rámci Česko–Slovenska.

Česť jeho pamiatke!

Pracovné jubileá
30-ročné

Anna KŇAZÍKOVÁ
Ladislav LUŠTIAK

Ivan ORAVČÍK
Iveta PIETRIKOVÁ

Pavel STRMEŇ
Iveta TRNIKOVÁ

Milan VARL

20-ročné
Mgr. Eva BUKOVINOVÁ

Peter KLESKEŇ
Jaroslav SVINČIAK

Životné jubileá 
Dušan BELKO 

Igor BROZMAN 
Zdeno CIBULA 

Branislav DIBDIAK 
Ing. Július DOMINIK 

Jozef FAŠKO 
Ing. Stanislav FULEK 
Ing. Ján JACKULIAK 

Ján KOŠTIAĽ 
Milan KURACINA 
Miroslav LEITNER 

Eva MIRILOVIČOVÁ 
Iveta PIETRIKOVÁ 

Jozef RIDZOŇ 
Eva SOPKOVÁ 

Gabriela ŠTULRAJTEROVÁ 
Ing. Anna ŠTULRAJTEROVÁ 

Jaroslav ŤAŽKÝ 
Peter TIŠŤAN 
Pavol TURŇA 

Ing. Ľubomír VEVERKA

V januári blahoželáme
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S trénerom starších dorastencov Marekom Bažíkom

   Jesenná časť začala medzinárod-
ným turnajom NBC v Podbrezovej 
a sústredením mužov a žien v čes-
kom Blansku. Tu sa v októbri usku-
točnil Svetový pohár družstiev, kde 
sme mali zástupcov v mužskej, aj 
v ženskej časti. Ženy po rozpačitom 
výkone obsadili konečné 8. miesto, 
čo im stačilo pre kvalifikovanie sa do 

Kolkári Podbrezovej patria dlhodobo k svetovej špičke
Prelom rokov je vždy dôvodom k bilancovaniu, a tak sa na špor-
tovej strane vrátime k úspechom roku 2017, no nezabudneme ani 
na ciele a želania nového obdobia. Kolkári sa v Podbrezovej vyp-
racovali na svetovú špičku a ich každoročné úspechy boli na Slo-
vensku samozrejmosťou, a tak prišla výzva v podobe spoločnej 
česko-slovenskej súťaže, ktorá mala v minulom roku premiéru. 
Úspechy na medzinárodnom poli dosiahli muži, aj ženy, a tak sa 
rok 2017 opäť zapísal ako úspešný. na jeho najväčšie medzníky 
sme sa opýtali manažéra kolkárskeho oddielu Pavla Kühnela:

2017
l   Náš oddiel si dlhodobo udržuje vysokú kvalitu, 
o čom svedčia početné úspechy dosiahnuté aj v mi-
nulom roku. Medzi najväčšie určite patria popredné 
umiestnenia v súťažiach organizovaných svetovou 
federáciou WNBA-NBC. V Podbrezovej sa nám poda-
rilo zorganizovať, k vysokej spokojnosti účastníkov, aj 
finálový turnaj Ligy majstrov 2016-2017. V mužskej 
časti sme, žiaľ, v semifinále podľahli odvekému ri-
valovi z Nemecka, klubu SKV Zerbst. Celkové tretie 

miesto sme získali víťazstvom nad chorvátskym Zaprešičom. V ženskej 
časti sa dievčatám nepodarilo postúpiť z druhého kola do Final four cez 
rakúsky klub BBSV Wien (skončili nakoniec strieborné).
l   Družstvo žien sa stalo víťazom slovenskej extraligy a aj víťazom Slo-
venského pohára ročníka 2016/2017.
l   Zlomovým bolo dominantné víťazstvo mužského „áčka“ v novovyt-
vorenej česko-slovenskej interlige. V súperení 6 najlepších slovenských 
a 6 českých tímov sme nestratili ani jediný bod a zapísali sa tak do histo-
rických tabuliek ako prvý víťaz spoločnej interligy.
l   „Záloha“ mužov získala v slovenskej extralige suverénne titul majstra 
Slovenska.
l   Naše ďalšie dve mužstvá „B“ a „C“, hrajúce 1. kolkársku ligu síce 
v základnej časti skončili na 1., resp. 2. mieste, ale v nadstavbovom štvr-
ťfinálovom pavúku sa im ďalej postúpiť nepodarilo.
l   Dorastenecké družstvo obsadilo v celoslovenskej súťaži 6. miesto.

   Minulú sezónu ste s kategóriu star-
ších dorastencov splnili cieľ a koneč-
né 12. miesto nakoniec stačilo pre 
zisk štatútu Futbalovej akadémie. 
Aké ciele ste mali pred začiatkom 
tohto súťažného ročníka?
- Prvoradý cieľ bol vytvoriť mužstvo z 
ročníkov narodenia 1999 a 2000. Veľ-
ké ciele sme si nedávali, ale príprav-
né zápasy s ťažkými súpermi vyzerali 
sľubne. Vzhľadom k minulosezónne-
mu umiestneniu sme do prvého zá-
pasu šli s malou dušičkou. Výhra v 
Michalovciach chlapcov prekvapila 
a naštartovala do ďalších zápasov 
a hráči uverili, že na to majú. Od zá-
pasu k zápasu sme zbierali pekné vý-
sledky a nakoniec z toho bolo tretie 
miesto po jeseni.   
S príchodom Mareka Fabuľu sa 
v klube posilnila prezentovaná filo-
zofia klubu zapracovávať mladých 
odchovancov do seniorského muž-
stva. Ovplyvnilo to vašu prácu? 
- Má to dve strany. V prvom rade cha-
lanov veľmi potešilo, že dostanú viac 
priestoru už v mladom veku a aj sa-
motná existencia B mužstva v druhej 
lige je ideálna možnosť pre mladých 
hráčov ako získať skúsenosti a plynu-
lejšie sa tak priblížiť k lige. Na druhej 
strane sme v tíme pociťovali stratu 
troch – štyroch hráčov, ktorí ku koncu 
jesene už pravidelne trénovali s muž-
mi. Hoci sa nám trénovalo ťažšie, 
rešpektujeme to, veď preto sa futbal 
s mládežou robí, aby mali chlapci cie-
le a dostávali sa čo najvyššie. 
Vráťme sa ešte k výsledkom starších 
dorastencov v jesennej časti. Skon-
čili na peknom treťom mieste, no 

Kolkári Podbrezovej získali tretie miesto vo Svetovom pohári družstiev, ktorý sa uskutočnil v októbri 2017 v českom Blansku

Ligy majstrov 2017/2018. Muži po 4. 
mieste v kvalifikácii opäť nestačili na 
Nemcov, a tak bojovali o tretie mies-
to s Mertojakom Split a víťazstvom 
získali zároveň postup do Ligy maj-
strov. Prvé dva zápasy Ligy majstrov 
sa odohrali v novembri a decembri 
2017. Muži si suverénne poradili 
s KSV Wien a v druhom kole na nás 

čaká chorvátsky Zaprešič. Ženy prek-
vapivo vyradili favorizované Rakú-
šanky z klubu SK FWT Composites 
Neunkirchen. V januári, resp. febru-
ári sa stretnú s nepríjemnými Češ-
kami z Rosíc, finalistkami Svetového 
pohára.
   Náš oddiel sa môže pýšiť aj tým, že 
množstvo hráčov reprezentuje svoju 
krajinu. Slovensko sa zúčastnilo má-
jových Majstrovstiev sveta družstiev 
v Dettenheime, kde získalo 3. mies-
to a v zostave národného výberu sa 
objavili aj podbrezovskí kolkári Kuna, 
Pašiak, Kozák, Vadovič, Tomka a Ne-
mček. Majstrami sveta sa stali Srbi, 
pod vedením nášho trénera Miloša 
Ponjavića, v zostave aj s členmi ŠK 
ŽP Vilmošom Zavarkom a Danielom 
Tepšom.

2018
   V novom roku by sme chceli udr-

žať vysoký štandard prípravy hráčov 
vo všetkých kategóriách. Osobne ma 
veľmi teší neúnavná práca s našimi 
najmladšími, žiakmi a dorastom, a 
preto by som chcel poďakovať tréne-
rom za ich mravenčiu prácu. Verím, že 
v budúcnosti budeme môcť očakávať, 
že z nich vychovajú špičkových špor-
tovcov, reprezentujúcich nielen Žele-
ziarne Podbrezová, ale aj Slovensko.
   Už som spomenul druhé kolo Ligy 
majstrov 2017/2018. Veľkým úspe-
chom bude postup do finálového 
turnaja v Nemecku, cez ťažkých sú-
perov.
   Muži budú hájiť víťazstvo v interlige 
a účasť v premiérovom Slovenskom 
pohári sa budeme snažiť pretaviť 
na víťazstvo a aj v ženskej časti sa o 
obhajobu prvej priečky v extralige a 
Slovenskom pohári budú snažiť naše 
kolkárky. 

   V máji sa v rumunskom Cluji usku-
točnia Majstrovstvá sveta jednotliv-
cov dospelých a juniorských druž-
stiev. Reprezentačné nominácie sa 
aktuálne formujú, no verím, že budú 
pevne vystužené aj našimi hráčmi.
   V októbri sa uskutoční Svetový 
pohár družstiev v Chorvátsku a zá-
roveň kvalifikácia do Ligy majstrov 
2018/2019. 
   Ďakujem všetkým členom KO ŠK 
ŽP za zodpovednú športovú prípra-
vu počas celého roka, aj za obetavú 
prácu, vykonanú pri organizovaní čin-
nosti oddielu. Trochu ma mrzí slabšia 
divácka kulisa, aj napriek tomu, že 
kolkáreň v Podbrezovej patrí medzi 
špičku vo svete a naši hráči majú 
vysoko ocenenú povesť. Pozývame 
preto všetkých záujemcov, aby prišli 
podporiť naše farby v ligovom či me-
dzinárodnom zápolení.

V budúcnosti chceme byť dominantnejší v držaní lopty
Kvalitná práca s mládežou má v Podbrezovej tradíciu a aj samotná filozofia klubu sa z roka na rok prikláňa 
k uzavretému cyklu, v podobe hrajúcich odchovancov v mužskej najvyššej súťaži. Príchod Mareka Fabuľu na 
lavičku A družstva mužov potvrdil tento fakt a v základnej zostave sa začali objavovať mladí hráči, ktorí vyšli zo 
štruktúr FK ŽP. V minulom ročníku kategórie U17 a U19 svojimi umiestneniami vybojovali pre klub štatút Futba-
lovej akadémie a ďalšou čerešničkou bolo tohtosezónne jesenné tretie miesto starších dorastencov v prvej lige. 
Systematická práca s mládežou potvrdila správnosť investície a prináša svoje ovocie. Počas zimnej prestávky sa 
k úspechu svojich zverencov vrátil tréner Marek Bažík:

vyrovnané skóre (20:20) je na také-
to vysoké umiestnenie netradičné. 
- Od začiatku sme mužstvo budova-
li najmä na dobrej defenzíve. Vedeli 
sme, že máme rýchlych hráčov na 
krajoch ihriska, a tak sme postavi-
li koncept kádra tak, aby vychádzal 
z defenzívy. Samozrejme, daňou za 
to bol nízky počet strelených gólov, 
no dokázali sme zbierať body aj s tes-
nými víťazstvami. V budúcnosti chce-
me popracovať práve na tom, aby 
sme boli dominantnejší „na lopte“, 
aby bolo tých strelených gólov viac. 
Mnohí z hráčov vyšli zo štruktúr 
„mládežníckej liahne“, a tak ich mô-
žete sledovať priebežne. Ako sa mla-
dí hráči vyvíjajú? 
   - Z roka na rok rastie ich mentál-
na sila. Najzložitejší vek je medzi 16 
a 17 ročnými, no pokiaľ sa k tomu aj 
tréneri postavia správne, tak výsle-
dok je zaslúžený a tí hráči vám snahu 
vedia vrátiť dvojnásobne. Nechcem 
nič zakríknuť, no súčasný úspech hrá-
čov je aj ich zásluha, keďže sa vedeli 
vzájomne potiahnuť. Z kabíny vyža-
rovala dobrá vzájomná chémia a sila 
nebola na jednotlivcoch, ale v celku. 
Čo by ste mladým hráčom FK ŽP od-
kázali?
   - Je vynikajúce, že mladí hráči, ktorí 
to s futbalom myslia vážne, dostali 
príležitosť okúsiť mužskú súťaž. To 
je asi najväčšou motiváciou pre mla-
dých futbalistov, že klub, ktorý do 
mládeže vkladá nádej a vidí pozitívnu 
spätnú väzbu, dáva im možnosť za-
hrať si prvú ligu.

Stranu pripravil M. Jančovič


