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Aký bol štart a čo nás čaká?

S profesorom Ing. Ľudovítom  Parilákom, CSc.

Daňové minimum 
pre vás

Rozhodnite 
sa správne

V ŽP 
Bezpečnostné služby

Tohtoročný 
historický kalendár

S riaditeľom 
ŽP ŠPORT

Z našich dcérskych
spoločností

 Začíname veľkú čitateľskú súťaž v 70. ročníku nepretržitého vydávania novín

Pán riaditeľ, január je za nami. 
Ako hodnotíte štart do nového 
roka z pohľadu predaja našich 
výrobkov?
 -  Z dnešného poh ľadu už 
môžem hodnotiť prvý mesiac 
a zároveň konštatovať, že po 
tých trochu komplikovanejších 
mesiacoch štvrtého štvrťroka 
uplynulého roka sme objem pre-
daja valcovaných rúr naplnili na 
10 200 ton. Nie je to síce úplné 
naplnenie výrobnej kapacity, ob-
jem je však rozhodne vyšší ako 
v novembri. Vo februári predpo-
kladáme podobnú situáciu. Ope-
ratívny plán bol navýšený o 300 
ton a už dnes možno povedať, 
že bude naplnený, aj mierne 
prekročený. Takáto situácia by 
mala pokračovať aj v marci, ke-
dy máme v pláne objem 11 200 
ton výroby a už dnes vieme, že 
10 500 ton bude istých.
Aká je situácia v dopyte po 
presných rúrach?
 - V januári sme získali zákazky 
na 3 950 ton presných rúr, v na-
sledujúcom mesiaci bude množ-
stvo pravdepodobne nižšie, ale 
z dôvodu nižšieho počtu pracov-
ných dní. S našou obchodnou 
spoločnosťou PIPEX by sme 
mali získať jednu významnú 
zákazku na výmenníkové rúry. 
Uvedený projekt je v príprave 
už od júna minulého roka, verím, 
že ho dotiahneme a získame tak 
odbyt pre 1 700 ton výmenníko-
vých rúr. Ide o pomerne veľký 
objem, ktorý by mal byť rozdele-
ný do troch mesiacov. Plánova-

V piatok 24. januára  sa v priestoroch Domu kultúry Železiarní 
Podbrezová uskutočnil už druhý ročník Plesu informatikov. Toto 
vcelku mladé podujatie si získava čoraz väčšiu popularitu, o čom 
svedčí aj zvýšený záujem hostí. Tohtoročného plesu sa zúčast-
nilo vyše 140 hostí, čo je doposiaľ najvyššia účasť. K tradične 
výbornej atmosfére prispeli svojim vystúpením tanečná skupina 
Juraja Fábera – Fáber Dance School a Folklórny súbor Mostár. 
Do rytmu nám hrala skupina ZBM. Zlatým klincom večera bola 
tombola, v ktorej prvú cenu – notebook značky Dell si odniesla 
šťastná výherkyňa. O vynikajúcej atmosfére hovorí aj fakt, že sa 
plesalo až do ranných hodín. Už teraz sa tešíme na tretí ročník 
Plesu informatikov.

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému

né množstvo 11 200 
ton výroby presných 
rúr za prvý štvrťrok, 
by malo byť reálne.
S presnými rúrami 
súvisia aj galvani-
zované rúry.
 - V januári sme zís-
kali zákazky, ktorých 
množstvo pokrylo náš plán. 
Z dnešného pohľadu sa javí, 
že aj vo februári bude situácia 
podobná a v marci by mal byť 
objem vyšší o 30 ton, v porov-
naní s prvými mesiacmi. 
Aký je záujem o rúrové nava-
rovacie oblúky?
 - V januári zákazky prevýšili plá-
nované čísla a vo februári by to 
malo byť ešte viac. Už dnes má-
me na 95 percent plánované ob-
jemy naplnené. Podobná situácia 
sa javí v zákazkách na delené 
rúry. Prvý mesiac sme dosiahli 
plánované čísla, vo februári je 
zákaziek viac ako sme plánovali 
a marec už máme pokrytý plá-
novaným množstvom zákaziek.
Ako sa rozbieha predaj kon-
tinuálne odlievaných oceľo-
vých blokov po rekonštrukcii 
ZPO? 
 - Je pochopiteľné, že po je-
den a polmesačnej odstávke 
a zavedení novej technológie 
výroby tradiční odberatelia tes-

tovali nové „kontizliat-
ky“. Niektoré sú bez 
problémov, niekde 
ešte nejaké pretrvá-
vajú. Objem záka-
ziek v prvom mesiaci 
roka predstavoval 7 
500 ton (počítali sme 
s 10 000 tonami), 

pravdepodobne február bude 
podobný. Verím však, že do 
marca budú technické prob-
lémy doriešené a plánované 
množstvo výroby sa nám podarí 
zabezpečiť. 

Ako hodnotíte situáciu z hľa-
diska cenového vývoja?
 - Cenová úroveň je stabilná, 
aj keď podľa našich predstáv, 
vzhľadom na rast ceny kovové-
ho šrotu, by mala stúpať. Kon-
kurenčný boj je však veľmi silný.
Už ostatné mesiace minulé-
ho roka boli problematické 
v dopyte po zváraných rúrach 
veľkých priemerov.
 - Vzhľadom na klesajúci objem 
zákaziek bolo predstavenstvom 
rozhodnuté, že k 31. marcu 
2014 bude výroba týchto rúr 

ukončená. Zákazníci už boli in-
formovaní a zákazky, ktoré boli 
vyrobené, sú postupne expedo-
vané odberateľom. Na február 
a marec nám ostáva ešte objem 
okolo 50 ton. Plechy, ktoré zo-
stali v skladových zásobách, bu-
dú použité na výrobu žiadaných 
rozmerov rúr „na sklad“ a potom 
budú ponúknuté na predaj.
Ako hodnotíte súčasnú situá-
ciu vo svete ocele?
 - V budúcom týždni (29. ja-
nuára – pozn. red.) budeme 
spolu s našou obchodnou spo-
ločnosťou PIPEX organizátormi 
stretnutia európskych výrobcov 
oceľových presných rúr (ESTA) 
a po tomto rokovaní budem ve-
dieť určite objektívne odpovedať 
na vašu otázku.  OK

Vlaňajší rok vašej spoločnosti 
sa niesol v znamení piateho ju-
bilea. Pri tejto príležitosti sme už 
hodnotili vašu činnosť. Odvtedy 
však uplynulo niekoľko týždňov 
a preto moja otázka: Ako sa po-
zeráte na plnenie minuloročných 
úloh dnes?
  - Ak sa obzrieme späť, jednoznač-
ne môžeme konštatovať, že všetky 
vytýčené úlohy sme splnili. Jednak 
v oblasti inovácií kotlových akostí, 
ale aj vo vývoji akostí P92 a  P91. 
V spolupráci s Výskumným ústa-
vom zváračským – Priemyselným 
inštitútom SR Bratislava (VÚZ-PI 
SR) je vytváraná databanka údajov 
o všetkých vyrábaných kotlových 
akostiach, od chemického zlože-
nia po mikroštruktúru, charakte-
ristiky deformačných odporov a 
vysokoteplotných vlastností, ktoré 
budú slúžiť k optimalizácii tech-
nologických parametrov výroby 
týchto akostí.
  Pochopiteľne, v tejto oblasti vý-
skumu pokračujeme aj ďalej, ale 
už dnes možno konštatovať, že 
Železiarne Podbrezová sú schopné 
vyrábať všetky špičkové kotlové 
akosti zodpovedajúce svetovej 
úrovni.
  Z hľadiska technologických ino-
vácií sme prispeli k popisu termic-
ko – deformačných procesov pri 
valcovaní za tepla, pokračovali 
sme v štúdiách z oblasti dyna-
mického modelu kontinuálneho 
odlievania. Výsledky dosiahnuté 
v našom oddelení modelovania 
a simulácie procesov sú na vysokej 
úrovni a možno povedať, že sa 
stretli s veľkým záujmom nielen na 
Slovensku, ale aj v Čechách.
Ako sa vám darilo v aktivitách 
zameraných na environmenta-
listiku?
 - V spolupráci s oceliarňou sme 

Slávnostný podpis zmluvy o vzniku Laboratória spracovania priemysel-
ných odpadov. Zľava: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., prof. Ing. Ľudovít 
Parilák, CSc., doc. Dr. Ing. Peter Horňák, prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 

Unikátny projekt získal ocenenie
ostatné tri roky venovali pozor-
nosť spracovaniu úletov z EOP. 
Vlaňajšia veľká investícia v oblasti 
odprášenia EOP a LF pece pred 
nás postavila nové úlohy, ktoré 
riešime v spolupráci s Technickou 
univerzitou hutníckou fakultou (HF 
TUKE) – Katedrou neželezných ko-
vov a spracovania odpadov. A vý-
sledky sú pozitívne nielen v oblasti 
laboratórneho výskumu odpraškov, 
ale aj v zámere ich následného 
spracovania a získavania kovového 
zinku, resp. bielej skalice.
V júni minulého roka ste podpi-
sovali významnú zmluvu, ktorá 
s týmito úlohami súvisí.
 - Bolo to 4. júna 2013 na medzi-
národnej vedeckej konferencii Od-
pady v Liptovskom Jáne. Tu došlo 
k podpisu zmluvy o vzniku Labo-
ratória spracovania priemyselných 
odpadov (LSPO) medzi Katedrou 
neželezných kovov a spracovania 
odpadov HF TUKE a Výskumno – 
vývojovým centrom ŽP. Bližšie sa (Pokračovanie na str. 3)

dočítate na www.lspo.sk. Ide o vý-
znamný krok aj z hľadiska stratégie 
nášho VVC, to totiž napĺňa naše 
predstavy o vytváraní satelitných 
pracovísk s cieľom budovania spo-
ločných laboratórií.
Váš projekt LSPO získal aj oce-
nenie.
 - Ide o unikátny projekt nielen 
na Slovensku, ale aj v celom eu-
rópskom regióne. Takáto aktivi-
ta neunikla pozornosti odbornej 
verejnosti, výsledkom čoho bolo 
udelenie ceny odpadového hos-
podárstva Slovenskej republiky 
Zlatý mravec 2013 v kategórii 
Inovatívne riešenie za projekt 
“Laboratórium 
spracovania priemyselných od-
padov”. Táto cena bola udelená 
na medzinárodnom kongrese „Deň 
odpadového hospodárstva“, 14. 
novembra 2013 v Bratislave. 
Čo vás čaká v tejto problematike 
v nasledujúcich mesiacoch?
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Jakub KOKAVEC, 
valcovňa rúr
- Môj názor je, že človek by si 
nemal dávať žiadne osobné 
predsavzatia do nového ro-
ka, pretože je potom zbytočne 
vystresovaný, keď mu niečo 
nevyjde. Mali by sme život brať 
tak, ako ide a so všetkým, čo 
príde.

Pavel ŠVANTNER, 
energetika NZ
- Dal som si predsavzatia aj 
na tento rok - hlavne  zdravie, 
udržať si istotu pevnej práce, 
ako aj pokoj a pohodu v rodine. 
Zatiaľ sa to všetko darí a verím, 
že to tak bude aj v priebehu 
celého roka.

Jana STRMEŇOVÁ, 
údržba
- Nepodarilo sa mi nič splniť 
z toho, čo som si doteraz žela-
la. V roku 2014 mám v úmysle 
popracovať hlavne na zdravom 
stravovaní a pridať viac pohy-
bu. Dúfam, že sa mi to tento 
rok aj splní.

Erika EREMIÁŠOVÁ, 
valcovňa rúr
- Nikdy si nedávam novoročné 
predsavzatia, pretože viem, že 
ich nesplním. Mám to v praxi 
overené, niekedy dávno som 
si ich raz dala, ale teraz to už 
nerobím.

Jozef BAKA, 
SSOŠH ŽP
- Ja som toho názoru, že je 
škoda dávať si predsavzatia, 
lebo málo z nich sa splní. Tak-
že si ich nedávam. Snažím sa 
všetky problémy riešiť čo naj-
skôr a nenechávať ich plnenie 
na neskôr.

Jaroslav DVORSKÝ, 
ťaháreň rúr
- Nie je to úplne novoročné 
predsavzatie, lebo som ho za-
čal plniť už na Silvestra a od-
vtedy sa mi darí, nefajčím. 
S týmto zlozvykom bojujem 
už niekoľko rokov, podarilo sa 

mi prestať raz na deväť mesiacov, druhý raz na 
tridsať dní. Tých pokusov už bolo niekoľko. Teraz 
už 23-dní nefajčím, darí sa mi to bez používania 
akýchkoľvek medializovaných prípravkov.

*anketa* anketa*anketa* 
Želania, ako veľa lásky, porozumenia, zdravia 
či šťastia najčastejšie vyslovujeme v súvislos-
ti s výročiami alebo s príchodom nového roka. 
Pretransformované do predsavzatí nám majú 
pomôcť byť  zdravšími, bohatšími, milovanej-
šími... Okrem cieľov všeobecných – pevného  
zdravie a prostého ľudského šťastie, pri  ich 
vyslovení do nového obdobia myslíme skôr 
na tie konkrétnejšie. Obdiv okolia si preto za-
sluhujú hlavne tí, ktorí sľub, daný sebe alebo 
svojim najbližším, dokážu aj splniť. 

Pýtala sa: V. Kúkolová Foto: I. Kardhordová

Aké sú vaše novoročné predsavzatia? 
Darí sa vám ich plniť?

Suma životného minima k 1. januáru 
2013 je ustanovená vo výške 194,58 
eura. Táto suma je dôležitá pre určenie 
rôznych nezdaniteľných častí základu 
dane z príjmov.
Sadzba dane z príjmov je:
• 19 percent zo základu dane do výšky 
176,8 – násobku platného životného mi-
nima, pre rok 2013 to predstavuje sumu 
34 401,74 eura,
• 25 percent zo základu dane presa-
hujúceho 176,8 – násobok platného 
životného minima, tzn. za rok 2013 
sa sadzbou 25 percent zdaní tá časť 
základu dane, ktorá presahuje sumu 
34401,74 eura. 

Podanie daňového priznania
Každý zamestnanec je povinný si da-
ňovo vysporiadať príjmy dosiahnuté 
za rok 2013 buď ročným zúčtovaním 
preddavkov, alebo podaním daňového 
priznania. Zamestnávateľ vykoná za-
mestnancovi na jeho požiadanie ročné 
zúčtovanie dane z príjmov dosiahnu-
tých za predchádzajúci kalendárny rok. 
Zamestnanec je povinný o vykonanie 
ročného zúčtovania požiadať do 15. feb-
ruára 2014.
  V prípade, že zamestnanec nepožia-
da alebo nemôže požiadať o vykonanie 
tohto zúčtovania (mal príjmy mimo za-
mestnania – napr. ako živnostník), je po-
vinný do 31. marca 2014 podať daňové 
priznanie za príjmy dosiahnuté v roku 
2013. Zároveň zamestnanec, ktorý po-
dáva daňové priznanie, musí vypočítanú 
daň aj zaplatiť do 31.marca 2014. 
  Výška zdaniteľných ročných príjmov 
daňovníka, do ktorej daňovníkovi 
nevznikne povinnosť podať daňové 
priznanie k dani z príjmov fyzickej 
osoby za rok 2013, predstavuje sumu 
1 867,97 eur (t.j. 50 percent zo sumy 
zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy 
194,58 eur = 3 735,94 eur ).
Nezdaniteľné časti základu dane sa 
uplatňujú len pri tzv. aktívnych príj-
moch, tzn. pri príjmoch zo závislej 
činnosti podľa § 5 zákona 595/2003 
Z.z. a príjmoch z podnikania podľa § 
6 ods. 1 a 2 zákona 595/2003 Z.z.

Nezdaniteľné časti 
základu dane na daňovníka 

• Ak je ročný základ dane daňovníka 
rovný alebo nižší ako 19 458 eur (= 
100 x 194,58 eura), nezdaniteľná časť 
základu dane na daňovníka za rok 2013 
je 3 735,94 eura (t. j. suma zodpoveda-
júca 19,2 násobku sumy platného život-
ného minima = 19,2 x 194,58 eura).
• Ak je ročný základ dane daňovníka 
vyšší ako 19 458 eur, nezdaniteľná 
časť základu dane na daňovníka za rok 
2013 sa vypočíta ako rozdiel medzi 
sumou 8 600,436 eura (t.j.44,2 x 194,58 
eura) a jednej štvrtiny základu dane da-
ňovníka.
Napríklad, zamestnanec dosiahol zda-
niteľný ročný príjem (tzn. po odpočítaní 
povinného zdravotného a sociálneho 
poistenia) za rok 2013 vo výške 20 000 
eur, potom jeho nezdaniteľná časť zák-
ladu dane na daňovníka bude počítaná 
nasledovným spôsobom:
8 600,436 - (20 000:4)= 8 600,436 – 
5 000 = 3 600,436, po zaokrúhlení 
3 600,44 eura.
Záver: namiesto nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane na daňovníka za rok 2013 
v sume 3 735,94 eura mu bude môcť 
byť uplatnená nezdaniteľná časť zák-
ladu dane na daňovníka len vo výške 
3 600,44 eura.

Nezdaniteľné časti základu dane 
daňovníka na manželku (manžela)

DAŇOVÉ MINIMUM K DANI Z PRÍJMOV
FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2013

Okruh daňovníkov, ktorí si budú môcť 
uplatniť nezdaniteľnú časť dane na 
manželku, sa v porovnaní s minulosťou 
dosť podstatne zúžil. Nárok zostáva len 
v prípadoch, keď:
• manželka (manžel) sa v príslušnom 
zdaňovacom období (v roku 2013) sta-
rala o vyživované maloleté dieťa žijúce 
s daňovníkom v spoločnej domácnosti, 
do zániku nároku na rodičovský príspe-
vok,
• manželka (manžel) v príslušnom zda-
ňovacom období poberala peňažný prí-
spevok na opatrovanie,
• manželka (manžel) bola zaradená do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie,
• manželka (manžel) sa považuje za 
občana so zdravotným postihnutím 
alebo za občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím.
Suma nezdaniteľnej časti základu dane 
daňovníka na manželku (manžela) sa 
vyčísli podľa výšky dosiahnutého ročné-
ho základu dane daňovníka a zároveň 
sumy dosiahnutých vlastných príjmov 
jeho manželky (manžela), znížených 
o zaplatené poistné a príspevky, ktoré 
bola manželka (manžel) povinná z tohto 
príjmu v príslušnom zdaňovacom obdo-
bí zaplatiť,
• ak je základ dane daňovníka rovný 
alebo nižší ako 34 401,74 eura (194,58 
x176,8) a manželka (manžel) nemala v 
roku 2013 žiadny vlastný príjem,nezda-
niteľná časť základu dane na manželku 
(manžela) za rok 2013 je 3 735,94 eura 
(t.j. suma zodpovedajúca 19,2 násobku 
sumy platného životného minima),
• ak je základ dane daňovníka rovný 
alebo nižší ako 34 401,74 eura a man-
želka(manžel) mala v roku 2013 vlastný 
príjem nepresahujúci sumu 3 735,94 
eura, nezdaniteľná časť základu dane 
na manželku (manžela) za rok 2013 
sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
3 735,94 eura a vlastným príjmom man-
želky (manžela),
• ak je základ dane daňovníka rovný 
alebo nižší ako 34 401,74 eura a man-
želka (manžel) mala v roku 2013 vlast-
ný príjem presahujúci sumu 3 735,94 
eura, nezdaniteľná časť základu dane 
na manželku (manžela) za rok 2013 = 0,
• ak je základ dane daňovníka vyšší 
ako 34 401,74 eura a manželka (man-
žel) nemala v roku 2013 žiadny vlastný 
príjem, nezdaniteľná časť základu dane 
na manželku (manžela) za rok 2013 
sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
12 336,372 eura (t. j. 63,4 x platné život-
né minimum) a jednou štvrtinou základu 
dane daňovníka , ak je tento rozdiel niž-
ší ako nula, nezdaniteľná časť základu 
dane daňovníka na manželku = 0,
• ak je základ dane daňovníka vyšší 
ako 34 401,74 eura a manželka (man-
žel) mala v roku 2013 vlastné príjmy, 
nezdaniteľná časť základu dane da-
ňovníka na manželku (manžela) za rok 
2013 sa vypočíta ako rozdiel medzi 
sumou 12 336,372 eura a jednou štvrti-
nou základu dane daňovníka, zníženou 
o vlastný príjem manželky (manžela), ak 
je tento rozdiel nižší ako nula, nezdani-
teľná časť základu dane daňovníka na 
manželku = 0.
Upozorňujeme:
• ak bol daňovník na začiatku roka 
2013 (tzn. 1. januára 2013) poberate-
ľom predčasného starobného dôchodku 
alebo starobného dôchodku zo sociál-
neho poistenia, výsluhového dôchod-
ku, alebo ak mu bol dôchodok priznaný 
spätne k 1. januáru 2013, nemá nárok 
na odpočítateľnú položku. V prípade, 

že výška jeho dôchodku za rok 2013 je 
však nižšia ako 3 735,94 eura, môže si 
uplatniť zníženie daňového základu vo 
výške rozdielu medzi sumou 3 735,94 
a sumou dôchodku vyplateného v roku 
2013,
• do vlastného príjmu manželky (man-
žela) sa nezahŕňa: zamestnanecká pré-
mia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku 
pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky 
(príspevok pri narodení dieťaťa, prípla-
tok k príspevku pri narodení dieťaťa, 
príspevok rodičom, ktorým sa súčasne 
narodili tri alebo viac detí, alebo ktorým 
sa v priebehu dvoch rokov opakovane 
narodili dvojčatá, alebo viac detí súčas-
ne, príspevok na pohreb, rodičovský 
príspevok, prídavok na dieťa, príplatok 
k prídavku na dieťa, vianočný príspe-
vok dôchodcom, príplatok k dôchodku 
politickým väzňom), štipendium posky-
tované študentovi, ktorý sa sústavne 
pripravuje na budúce povolanie (okrem 
doktorandského štúdia).

Daňový bonus
  Daňový bonus za rok 2013 je 254,64 
eura. Výška mesačného daňového bo-
nusu za január - jún 2013 je 21,03 eura 
mesačne, za júl až december 2013 je 
21,41 eura mesačne.
Výška zdaniteľných príjmov zo závislej 
činnosti na uplatnenie daňového bonu-
su za rok 2013 predstavuje sumu aspoň 
2 026,20 eura (t.j. 6x minimálna mesač-
ná mzda 337,70 eura).
  U daňovníka s príjmami z podnikania 
(§ 6) výška zdaniteľných príjmov musí 
byť aspoň vo výške 2 026,20 eura a vy-
kázanie základu dane (čiastkového zá-
kladu dane) z príjmov podľa § 6. Suma 
minimálnej mzdy pre rok 2013 je 337,70 
eura mesačne.

Príjmy oslobodené od dane
  Príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani 
z príjmov (príjmy z prenájmu) a § 8 ods. 
1 písm. a) zákona o dani z príjmov (z 
príležitostných činností), sú oslobodené 
od dane, ak úhrn týchto príjmov nepre-
siahol v roku 2013 sumu 500 eur. Do 
základu dane sa zahrnú len príjmy nad 
túto ustanovenú sumu.
  Príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona 
o dani z príjmov (príjmy z prevodu opcií), 
písm. e) (z prevodu cenných papierov), 
písm. f) (z prevodu podielu na s.r.o., k. s. 
alebo členských práv družstva), sú oslo-
bodené od dane, ak úhrn týchto príjmov 
znížený o výdavok, podľa § 8 ods. 5 a 
7 zákona o dani z príjmov, nepresiahol 
v roku 2013 sumu 500 eur . Ak tento 
rozdiel presiahol sumu 500 eur, do zák-
ladu dane sa zahrnie len rozdiel nad túto 
ustanovenú sumu.
  Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z pre-
nájmu, z príležitostných činností, príj-
mov z prevodu opcií, z prevodu cenných 
papierov, z prevodu podielu na s.r.o., k. 
s. alebo členských práv družstva, uplat-
ní sa oslobodenie od dane najviac v 
úhrnnej výške 500 eur.

Výdavky percentom z príjmov
ak daňovník uplatňuje výdavky percen-
tom z príjmov, môže si uplatniť výdavky 
vo výške 40 percent (pri príjmoch z pod-
nikania, z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti - § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani 
z príjmov), maximálne však do výšky 
5 040 eur ročne.
U daňovníka s príjmami z príležitostnej 
poľnohospodárskej výroby, lesného 
a vodného hospodárstva (§ 8 ods. 1 
písm. a/ zákona o dani z príjmov) sú tie-
to výdavky vo výške 25 percent z týchto 
príjmov, maximálne však do sumy 5 040 

(Pokračovanie na str. 6)
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Nové aktivity zefektívňujú našu prácu 

(Dokončenie zo str. 1) 

Spoločnosť skupiny ŽP GROUP 
– ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. 
plní svoje poslanie už tretí rok. 
Jej riaditeľa Mgr. Petra Suju sme 
sa opýtali:
Pri zrode spoločnosti ste vyjadrili 
svoje želania súvisiace s odštarto-
vaním činnosti. Z dnešného pohľa-
du, plnia sa?
 - Niektoré predsavzatia sa už splnili, 
iné projekty pokračujú. S podporou 
vedenia materskej spoločnosti Žele-
ziarní Podbrezová sa nám podarilo 
presadiť viacero projektov, ktoré sme 
si vytýčili na začiatku a  priniesli po-
žadovaný efekt. 
Spomeniete tie významnejšie?
 - Jeden z prvých bol nákup technic-
kých prostriedkov, prechodových de-
tektorov kovov a nových kvalitnejších 
prenosných detektorov kovov. Aj keď 
spočiatku boli pri ich používaní prob-
lémy a zdržania pri kontrole na vrát-
niciach, dnes už možno jednoznačne 
povedať, že prispeli k skvalitneniu 
kontroly a k jej zrýchleniu. Zamest-
nanci si na tieto kontroly zvykli a ak 
nechcú byť pri dôkladnej kontrole 
zdržovaní, nenosia si už do práce 
„zbytočnosti“. Kontrola pri odchode 
zamestnancov je tak paradoxne rých-
lejšia a plynulejšia. 
  Veľmi významná je modernizácia 
bezpečnostného kamerového sys-
tému, ktorá prebehla vo viacerých 
fázach a v súčasnosti už umožňuje 
efektívnu kontrolu priestorov.
  Veľké množstvo našej práce tvorí 
prevencia, predchádzanie bezpeč-
nostným incidentom a tam aj sme-
rovalo naše úsilie. V uplynulom roku 
došlo k rozšíreniu našej licencie na 
prevádzkovanie strážnej služby. Bez-
pečnostnú službu môžeme posky-
tovať v celom rozsahu, ktorý zákon 
o súkromnej bezpečnosti strážnej 
službe umožňuje.
S novinkami na vrátniciach súvisí 
aj prijatie žien do kolektívu zamest-
nancov bezpečnostnej služby. Ako 
sa osvedčili?   
 - Aby nedošlo k omylu! Ženy pra-
covali v bezpečnostnej službe už 
aj v minulosti a na rôznych pozí-
ciách. My sme len zapojili kolegyne 
vo väčšom rozsahu do činností na 
vrátniciach a ukázalo sa, že to bol 
veľmi dobrý krok. 
Prezradíte nám aj ďalšie projekty? 
 - V spolupráci so ŽP Informatika 
s.r.o. sme nasadili elektronický sys-
tém evidencie prechodov motorových 
vozidiel, k čomu nás viedla už alar-
mujúca frekvencia ich prejazdu cez 
vrátnice. Pre ilustráciu, v roku 2012 
prešlo cez vrátnice spolu 133 196 
vozidiel a v uplynulom roku to bo-
lo 137 363. Keď si uvedomíme, že 
každé vozidlo museli zamestnanci 
zaevidovať, odkontrolovať vodiča, 
skontrolovať tovar, je to množstvo 

práce a času. Najväčší 
nápor je samozrejme 
v dennej zmene medzi 
6. a 14. hodinou, v tom 
čase prechádza cez pre-
chod priemerne každých 
tridsať sekúnd jedno au-
to. Elektronický systém 
evidencie vozidiel nielen 
urýchli premávku, ale aj šetrí čas pri 
vybavovaní formalít a vedení po-
vinných evidencií na vrátnici a naši 
zamestnanci môžu viac času venovať 
kontrole vozidiel a nákladu. 
Vlani vám pribudla aj úloha súvi-
siaca s rekonštrukciou v oceliarni. 
Ako ste to zvládli?
 - Bolo to veľmi náročné obdobie, 
v objektoch pribudlo množstvo ľudí 
z externých firiem, aj množstvo vozi-
diel a iných mechanizmov, kontajne-
rov s náradím. V určitom čase musela 
byť opätovne otvorená aj horná brána 
starého závodu. Som veľmi rád, že 
sa nám náš diel práce podarilo splniť 
a prispieť k úspešnému ukončeniu 
akcií.
V úvode ste spomenuli bezpeč-
nostný kamerový systém. Na za-
čiatku boli sem – tam problémy 
s manipuláciou s elektronickým 
zabezpečovaním objektov. Aká je 
situácia dnes?
 - Elektronický zabezpečovací systém 
je nainštalovaný v objektoch už dlhé 
roky. Neustále sa snažíme o to, aby 
sa znižoval počet poplachov spôso-
bených nesprávnou manipuláciou 
s elektronickým zabezpečovacím 
systémom. Toto sa nám, v spolupráci 
s vedúcimi odborných útvarov, darí. 
Máme tak menej výjazdov zásahovej 
skupiny, čo okrem zníženia nákladov 
na zásahovú skupinu, znamená aj 
menšie riziko, keďže členovia zá-
sahovej skupiny pristupujú ku kaž-
dému poplachu ako k ostrému a sú 
ozbrojení
Opatrenia smerovali aj k zníženiu 
stavu zamestnancov?
 -  Ako som už uviedol, došlo k pod-
statnému zvýšeniu technického za-
bezpečenia objektov, čo umožnilo 
racionálnejšie využitie zamestnancov 
pri tých činnostiach, kde nemôže byť 
nasadená technika. Došlo pritom 
aj k redukcii počtu zamestnancov, 
v priebehu dvoch rokov o 10 zamest-
nancov, ale vďaka efektívnym opat-
reniam, technickým aj organizačným, 
zamestnanci urobia viac a kvalitnejšej 
práce. Myslím, že v súčasnosti sme 
dosiahli rozumný pomer medzi tech-
nikou a personálnym obsadením. 
Máme šikovných, odborne zdatných 
zamestnancov, ktorí kvalitne vykoná-
vajú svoju prácu. 
Vaša spoločnosť svoje služby ne-

poskytuje len mater-
skej firme... 
 - Prvoradým poslaním 
našej spoločnosti je 
zabezpečovať ochranu 
majetku a bezpečnosť 

v ŽP a.s., ale poskytujeme služby 
aj iným spoločnostiam v rámci ŽP 
GROUP a v rámci možností aj iným 
osobám. Významným partnerom 
našej spoločnosti je spoločnosť Tále 
a.s., ktorej poskytujeme bezpečnost-
né služby v širokom rozsahu, vrátane 
činnosti samostatnej zásahovej sku-
piny. Ostatným osobám poskytujeme 
predovšetkým služby spojené s čin-
nosťou pultu centralizovanej ochrany 
a následného preverovania poplachu 
zásahovou skupinou. 
  Pri poskytovaní bezpečnostných 
služieb pre nášho ďalšieho partnera 
spolupracujeme s približne dvadsiati-
mi SBS na celom Slovensku, čiže náš 
záber je pomerne široký.  
Čím žijete v týchto dňoch?
 - Tak, ako sa nám podarilo zefektívniť 
vybavovanie motorových vozidiel, 
chceli by sme zjednodušiť aj vybavo-
vanie návštev a všetkých externých 
subjektov, ktoré vstupujú do firmy, 
zavedením čítacieho zariadenia s au-
tomatickým prenosom dát. Týmto 
znížime administratívnu činnosť a 
zároveň vylúčime možnosť zlyhania 

ľudského faktora.
  Zavádzame GPS systém monito-
rovania vozidiel ŽP a.s. a dcérskych 
spoločností. Do tohto systému vkla-
dáme veľké nádeje. Po jeho plnom 
sprevádzkovaní dôjde k podstatnému 
zjednodušeniu a zároveň k spresne-
niu evidencie pohybu vozidiel. Pou-
žívanie tohto systému, generovanie 
elektronickej knihy jázd a ďalších 
možností, ktoré GPS systém umož-
ňuje, zníži administratívne zaťaže-
nie, zvýši sa efektivita pri používaní 
vozidiel a prinesie veľké možnosti 
pri kontrole. Pri správnom využívaní 
tento systém s určitosťou prispeje 
k zníženiu celkových nákladov na 
autoprevádzku.
Prezradíte nám s akými želaniami, 
predsavzatiami ste odštartovali 
nový rok?
 - V prvom rade ďakujem všetkým 
svojim kolegom za prácu a výsledky 
dosiahnuté v minulom roku a do 
nového roku im želám predovšetkým 
pevné zdravie, veľa šťastia a osobné 
i pracovné úspechy. Pokiaľ ide o to, 
čo by mala spoločnosť v roku 2014 
dosiahnuť, to sú skôr predsavzatia, 
k realizácii ktorých treba aktívne 
pristúpiť. Tak ako všetci, aj my sle-
dujeme v prvom rade znižovanie 
nákladov. U nás sú to náklady na 
prevádzkovanie samotnej bezpeč-

nostnej služby, pričom nesmie dôjsť 
k zníženiu rozsahu a kvality bezpeč-
nostnej služby. To je naša priorita. 
  Určite budeme pokračovať v na-
stúpenom trende a to je prevencia 
bezpečnostných incidentov. Naši 
zamestnanci si budú všímať a upo-
zorňovať na nedostatky, možno sa 
niekomu zdá, že niekedy aj na zby-
točnosti, ale robiť to budú. Som veľmi 
rád, že v uplynulom období sa nám 
podarilo zabezpečiť spätnú väzbu 
v spolupráci s vedúcimi jednotlivých 
útvarov, naše podnety sa riešia a po-
čet bezpečnostných incidentov klesá. 
Našim želaním je, aby si aj ostatní 
zamestnanci uvedomili, že aj oni sú 
súčasťou bezpečnosti spoločnosti, 
že majú nielen povinnosti upozorniť 
na veci, ktoré nie sú v poriadku, ale 
mali by mať záujem upozorňovať 
a veci riešiť. Pretože je ťažšie inci-
dent riešiť, ako mu predísť. 
  V tomto roku nás čaká ešte jedna 
náročná úloha. Do účinnosti vstúpi 
nový zákon o organizácii verejných 
športových podujatí, z ktorého vy-
plynú nové povinnosti aj pre nás 
v súvislosti so zabezpečovaním 
futbalových podujatí. Keďže očaká-
vame postup nášho A - mužstva do 
najvyššej futbalovej súťaže, budú 
na nás kladené vyššie požiadavky. 
Našim predsavzatím je zhostiť sa 
nových úloh tak, aby sme zabez-
pečili všetko, čo sa od nás očakáva 
k spokojnosti. Samozrejme predsa-
vzatí, úloh a cieľov je viac, ale ako 
sa na bezpečnostnú službu patrí, 
nebudem o nich verejne hovoriť.

 Zhovárala sa O. Kleinová

  Trh so žiaruvzdornými 
materiálmi sa medziroč-
ne zásadne nezmenil. 
Prevláda ponuka nad 
dopytom, t.j. kapacity 
výrobcov prevyšujú reálne potre-
by spotrebiteľov. Výrobcovia žia-
ruvzdorných materiálov a taktiež 
dodávatelia surovín na výrobu žia-
ruvzdorných materiálov, sú závislí 
hlavne od výrobcov ocele a liatiny, 
ktorej možné výkyvy ich môžu zá-
sadne ovplyvňovať. 
  Celkové tržby v minulom roku do-
siahli úroveň 9 739 376 eur, čo je 
3,5 percentný nárast v porovnaní 
s plánom. Bolo vyexpedovaných 
17 103 ton žiaruvzdorných mate-
riálov. Celkový medziročný rozdiel 
dosiahol nárast predaja o 939 ton 
výrobkov v  hodnote 315 000 eur. 
  V segmente hmôt bol najvýraznej-
šie prekročený predaj syntetickej 
trosky – predalo sa 5 388 ton, čo 
činí nárast o 2 060 ton v porovna-
ní s plánovaným predajom. Predaj 
magnezitových hmôt a pieskov sa 

 - Čakajú nás rozbory a analýzy 
úletov na novovybudovanom za-
riadení odprášenia EOP a LF pece 
a v druhej etape projektu LSPO 
budú realizované poloprevádzkové 
hydrometalurgické experimenty so 
zameraním na získavanie bielej 
skalice. Využitie tohto produktu 
očakávame v poľnohospodár-
stve,  v chemickom priemysle, pri 
výrobe farieb, v textilnom priemysle 
apod. O význame riešenia tejto 
problematiky svedčí aj skutočnosť, 
že prednáška k uvedenej téme 

odznie na svetovom 
kongrese, ktorý sa 
uskutoční 29. júna až 
3. júla 2014 v mexic-
kom Cankúne (prof.T. 
Havlík a kol.). 
Oblastí, o ktorých 
sme ešte nehovo-
rili je veľa a preto 
sa k nim vrátime v niektorom 
z budúcich čísiel. Na záver, pre-
zradíte nám s akými predsa-
vzatiami ste vstúpili do nového 
roka?
 - Hlavným leitmotívom je potvrdiť 

výsledky našej práce za 
päť rokov činnosti ŽP 
VVC s.r.o. a významnou 
mierou sa podieľať na 
zvyšovaní kvality a ino-
váciách výrobkov a tech-
nológií v podmienkach 
ŽP a.s., s cieľom prispieť 
k pozitívnym ekonomic-

kým výsledkom. 
  V oblasti materiálov je to pokračo-
vanie v zvyšovaní kvality a vývoji 
nových kotlových akostí. V oblasti 
technológií sa chceme podieľať na 
osvojení realizovaných investícií, 

a to v oblasti ZPO, ako aj v už spo-
mínanej oblasti spracovania úletov 
na EOP a LF. Budeme pokračovať 
v činnostiach, ktoré vedú k riadené-
mu valcovaniu rúr v redukovni. Na 
tieto ciele máme postavené vlastné 
výskumné úlohy, ale chceme za-
bezpečiť aj úspešné riešenie dvoch 
projektov zo štrukturálnych fondov 
a jeden projekt v spolupráci s Tech-
nologickou agentúrou ČR. Dôležité 
bude aj úspešné riešenie projektu 
v rámci programu Research Fund 
Coal and Steel. Všetky naše vý-
skumné a vývojové práce budeme 
koordinovať hlavne s oddelením 
riadenia kvality, prevádzkarňami 
oceliareň, valcovňa rúr a ťaháreň. 

  Budeme pokračovať v perso-
nálnom budovaní a vo vytváraní 
dobrých pracovných podmienok.  
Jednou z hlavných úloh je vypraco-
vanie koncepcie výskumu a vývoja 
na najbližších 5 až 10 rokov v inten-
ciách plánovaného rozvoja ŽP a.s.
 Veríme, že splnením týchto úloh 
prispejeme k úspešnému roku 
2014, v ktorom želáme všetkým 
pracovníkom ŽP Group veľa šťas-
tia, zdravia a pohodu v rodinnom 
živote.

OK

Unikátny projekt získal ocenenie

Nárast predaja syntetických trosiek
zvýšil o 203 ton a os-
tatných hmôt o 74 ton. 
Podarilo sa nám vyvi-
núť nové druhy trosiek, 
zásypových pieskov 

a ubíjacích hmôt, predovšetkým na 
báze magnézie a SiO2, ktoré značne 
prispeli k navýšeniu predaja netva-
rových výrobkov.
  Plánované objemy predaja šamotu 
sa zvýšili hlavne v predaji tvarového 
šamotu – nárast o 508 ton a čiastoč-
ne  v predaji kachľového šamotu, 
ktorý sa zvýšil o 70 ton. Naopak, iná 
situácia je v liacom šamote, kde sa 
predaj znížil o 389 ton. Tu sa od za-
čiatku roka prejavoval pokles výroby 
v zlievárňach, hlavne vo Francúzsku 
a Nemecku. Predaj vysokohlinitého 
liaceho šamotu bol v súlade s plá-
nom, keď bolo predaných 880 ton 
týchto výrobkov. V tomto segmente 
sme získali nových odberateľov na 
Ukrajine, čo sa postupne prejavilo 
už v III. a IV. kvartáli, ale výraznejší 
nárast predaja očakávame v priebe-
hu roku 2014. 

  Predaj žiarobetónových zmesí bol 
plnený na 80 percent, čo predsta-
vuje zníženie o 394 ton v porov-
naní s plánom. V žiarobetónových 
monolitoch bol plánovaný predaj 
navýšený o 76 ton, čo predstavuje 
24 percentný nárast.
  Magnéziovo uhlíkatých stavív bolo 
predaných 1 037 ton, čo je v porov-
naní s plánom menej o 259 ton. Me-
dziročne predaj uvedených stavív 
vzrástol o 15 percent. V priebehu 
roku, okrem spomenutých nových 
trosiek, magnezitových hmôt a pies-
kov, hmôt pre indukčné pece, sme 
vyrobili pre ukrajinského zákazníka 
nový typ vysokohlinitých nepále-
ných, chemicky viazaných stavív 
pre veko elektrickej oblúkovej pece. 
Dúfame, že aj tieto stavivá a náš ši-
roký výrobný sortiment, vrátane ďal-
ších nových druhov žiaruvzdorných 
výrobkov, nám umožnia rozšíriť 
portfólio zákazníkov a zároveň plniť 
plánované úlohy aj v roku 2014.

Ing.  Roman Gál, 
obchodný riaditeľ
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ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

Súťažný text č. 1 
Čo bolo pred novinami?
  Pred dvoma tisícročiami vyšli peri-
odiká, ktoré už prinášali informácie. 
Starí Číňania v 2. storočí pred n. l. 
poznali niečo podobné ako noviny. 
Boli to Pi-pao, ktoré sa starali o 
šírenie informácií. Neboli verejne 
prístupné. Až v 8. storočí nášho 
letopočtu sa z iniciatívy čínského 
cisára Li Lungfiho vy dávali kópie 
výnosov a nariadení, z ktorých 
vznikli postupne akési úradné no-
viny. V Európe už vtedy existovalo 
prvé periodikum. Rímsky konzul 
Gaius Július Caesar zaviedol uve-
rejňovanie krátkych protokolov 
o uzneseniach senátu, tzv. Acta 
senatus, aj o verejných schôdzach 
ľudu a iných dôležitých podujatiach 
pod názvom Acta diurna populi 
romani. Tieto správy boli písané 
na tabuliach, ktoré zostávali nejakú 
dobu verejne vystavené a potom 
ich originály prešli do štátneho 
archívu. Za predchodcov novín 
považujeme písané noviny, príle-
žitostné informácie, obchodnú a 
politickú korešpondenciu, novinové 
letáky a letákové noviny.  
  V 12. a v 13. storočí sprostredko-

Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Pod-
brezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. 
Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa 
v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty po-
zorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón 
si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do 
desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá 
umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude 
zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša. 

vali písomný styk medzi kláštormi, 
univerzitami a cirkevnými hodnos-
tármi posli. Benátky boli mestom, 
v ktorom sa pravidelné zbieranie 
a rozosielanie správ vyvinulo v sa-
mostatné povolanie. V 16. storočí 
existovala v Benátkach zvláštna 
kupecká spravodajská kancelária, 
ktorá začala obchodovať s politic-
kými a obchodnými správami, so 
záznamami o prichádzajúcich a 
odchádzajúcich lodiach, s prehľad-
mi o cenách tovarov, so správami 
o bezpečnosti ciest a podobnými 
informáciami tak, že ich v opisoch 
predávala záujemcom. Vznikol 
tak úplne nový cech pisárov, ktorí 
sa nazývali scrittori d‘ avvisi. Aj v 
Rusku boli správy postupom času 
publikované v tzv. cárskych kuran-
toch. Z období kultúrneho vývinu 
literatúry na Slovensku od 10. do 
15. storočia sa nám zachoval len 
veľmi malý počet textov.
  Zachovaný je list trenčianského 
richtára Osvalda Somorovského 
asi z roku 1461, v ktorom onamuje 
bratislavskej mestskej rade všetky 
noviny z Trenčína. 
  Prvými pravidelne vychádzajúcimi 
britskými novinami boli Weekly 
News (1622- 41). Spočiatku priná-

šali väčšinou správy zo zahraničia, 
avšak od roku 1628 sa začali ob-
javovať noviny, ktoré sa venovali 
aj domácim udalostiam, najmä 
rozpravám v anglickom parlamen-
te. Nazývali sa diurnals. Začiat-
kom 18. storočia si politici začali 
uvedomovať obrovský potenciál 
novín pri vytváraní a ovplyvňovaní 
verejnej mienky. Dôsledkom bolo 
spolitizovanie novinárstva. Stalo 
sa pravidlom, že každá politická 
strana mala svoj tlačový orgán. 
V tomto čase sa však objavili aj 
prvé veľké osobnosti anglického a 
svetového novinárstva ako Daniel 
Defoe, Jonathan Swit, Joseph Ad-
dison a Sir Richard Steele. V tomto 
období sa začínal aj dlhý boj za 
slobodu tlače. 
  Prvými novinami v anglických 
kolóniách v Amerike boli Public 
Occurrences, Both Foreign and 
Domestick (Verejné udalosti, za-
hraničné i domáce), ktoré začali 
vychádzať v Bostone v roku 1690. 
Noviny boli zakázané a ich vydava-
teľ Benjamin Harris sa dostal do vä-
zenia. Precedentným prípadom vo 
vzťahu k slobode tlače v Amerike 
sa stal súd s nemecko-americkým 
vydavateľom a tlačiarom Johnom 
Petrom Zengerom v roku 1735. 
Zenger, ktorý v New Yorku vydával 
New York Weekly Journal bol za 
svoje kritické články obvinený z 
ohovárania britských koloniálnych 
úradov v New Yorku. Ustanovenia 
o cenzúre tlače boli totiž zahrnu-
té do zákonov, prijatých britskou 
koloniálnou správou v roku 1798. 
Po tom, čo proces vyvolal veľkú 

nevôľu a kritiku verejnosti, Zenger 
bol oslobodený a celý prípad sa stal 
významným precedensom v histórii 
boja za slobodu tlače v Amerike. 
  Počiatky novinárstva v Uhorsku sa 
dosť výrazne líšili od novinárskeho 
vývoja v západnej Európe, najmä 
v Nemecku, Francúzsku a vo Veľ-
kej Británii. Noviny sa v Uhorsku 
začínajú rozvíjať až za panovania 
Jozefa II., čiže až koncom 18. sto-
ročia. To znamená, že prvé noviny 
na území Slovenska zaznamená-
vame až o sto rokov neskôr ako 
v západnej Európe (Nemecko, 
Holandsko, Belgicko, Anglicko). 
Aj to neboli noviny slovenské, ale 
latinské, nemecké a maďarské. 
V rokoch 1764-1778 vychádzalo 
v Uhorsku len osem titulov novín 
(z toho jedny maďarské), v nasle-
dujúcom desaťročí ich bolo 23 (10 
maďarských). Takmer pre všetky 
noviny a časopisy v Uhorsku v 18. 
storočí bolo príznačné, že vychá-

dzali iba krátku dobu a mali nízky 
náklad (malý počet predplatiteľov). 
Prvými pravidelne vychádzajúcimi 
novinami v Uhorsku bol týždenník 
Nova Posoniensia, ktoré vydával 
slovenský polyhistor, člen mnohých 
akadémií a európskych učených 
spoločností Matej Bel (1687-1749) 
a ktoré vychádzali latinsky.   
  Vo vtedajšom hlavnom meste 
Uhorska v Prešporku začali v roku 
1764 vychádzať prvé, dlhšiu dobu 
prežívajúce noviny. Tieto noviny 
vychádzali nepretržite až do roku 
1929 a ich nástupca Neue Press-
burger Zeitung zanikli až v roku 
1945. Majiteľom a vydavateľom 
novín bol Ján Michal Landerer, 
známy bratislavský tlačiar s via-
cerými pobočkami po celom Uhor-
sku. V 18. storočí boli Pressburger 
Zeitung v Uhorsku najčítanejším 
novinami, ktorým sa peštianske 
a budínske noviny vôbec nemohli 
vyrovnať. 

Otázka 1. kola
Kto vydával prvé pravidelne vychádzajúce noviny v Uhorsku?

1
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   Pár rokov dozadu nebolo pre záujemcov jednoduché 
dostať sa na štúdium kdekoľvek. Kritériá prijatia boli 
náročné, populácia silná a nie každý si mohol vybrať 
štúdium o akom sníval. Nech však študoval kdekoľvek, 
mal istotu, že zamestnanie po ukončení štúdia dostane.
   Dnes sa situácia podstatne zmenila. Populácia klesá, 
škôl však pribúda. A tak azda každý si môže vybrať 
z množstva niekedy aj neuveriteľných študijných kom-
binácií. Kľúčové pri rozhodovaní  by malo však byť 
uplatnenie v praxi a to si mnohí neuvedomujú.
   Vy, pätnásťroční, stojíte pred životným rozhodnutím. 
Pochopiteľne, väčšina z vás ešte nemá tušenia, čo by 
chcela robiť a preto svoje zohráva aj vplyv rád dospe-
lých. Či sú to vaši rodičia alebo pedagógovia, berte do 
úvahy ich životné skúsenosti.
   Vaša úloha správne sa rozhodnúť je nesmierne ťaž-
ká. S voľbou štúdia si zároveň volíte aj povolanie do 
budúcnosti. 

Skôr, ako sa
rozhodnete

   Ak patríte medzi študentov, ktorí plánujú študovať na 
vysokej škole, vyberte si školu, ktorá vám ešte umožní 
štyri roky profilovania. Gymnázium je na to ako stvo-
rené. V tom našom máte možnosť orientovať sa vo 
vyššej miere buď na cudzie jazyky alebo informatiku 
a talentovaní športovci budú mať možnosť skĺbiť svoj 
športový rast so štúdiom. 
   Ak vaše ambície smerujú k odbornému vzdelaniu, 
študijné a učebné odbory, ktoré ponúka Súkromná 
stredná odborná škola hutnícka sú vašou perspektí-
vou a garancia zamestnania je tou najväčšou devízou. 
Navyše, aj táto škola má športové triedy.
   Súkromné školy Železiarní Podbrezová sú vybavené 
modernými učebňami, učebnými pomôckami a peda-
gogický zbor tvorí kolektív mladých ľudí. Aj mimoškol-
ská činnosť týchto škôl je veľmi pestrá. Študenti sa 
uplatňujú na rôznych súťažiach, navštevujú aktivity 
organizované aj za hranicami Slovenska a žijú spolo-
čenským životom. 
   Sú to školy rodinného typu, v ktorých sa všetkým pá-
či. Majú materiálne zázemie materskej firmy, ktorá patrí 
medzi špičkových výrobcov oceľových rúr v Európe 
a to je najväčšia záruka vašej perspektívnej budúcnosti.

O. K
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Pondelok
P: prešporská, pečivo, ces-
naková s haluškami, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Bravčové mäso na srbský 
spôsob, ryža, šalát ● Grana-
tiersky pochod, cvikla ● Šalát 
parížsky, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová 
obloha ● Palacinky s džemom 
a čokoládou ● Bageta šampi-
ňónová so šunkou ● Ovocný 
balíček.

Utorok
P: slovenská hubová, pečivo, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiakový 
šalát s majonézou ● Hovädzie 
mäso námornícke, tarhoňa, 
šalát ● Pečená klobása, hra-
chová kaša, uhorka, chlieb 
● Hydinový šalát, pečivo ● 
Cestoviny s brokolicou a smo-
tanovou omáčkou ● Žemľovka 
s tvarohom ● Bageta s pi-
kantným mäsom ● Pečená 
bravčová krkovička, pečivo.

Streda
P: gulášová, pečivo, francúz-
ska, pečivo.
● Morčacie prsia plnené Ni-
vou, ryža, šalát ● Hovädzia 
pečienka sviečková, knedľa 
● Špenátové listy s hlivami, 
opekané zemiaky ● Lahôdko-
vý šalát, pečivo ● Pečené ze-
miaky s paradajkovou omáč-
kou ● Plnené rožky orechové, 
kakao ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
P: slepačia, pečivo, paradaj-
ková, pečivo.
● Bravčové stehno bratislav-
ské, cestovina ● Vyprážaný 
kurací rezeň furmanský, ze-
miaková kaša, kompót ● Piz-
za diabolská ● Horehronský 
syrový šalát, pečivo ● Zape-
kaná ryba so šampiňónmi, ša-
lát z červenej kapusty s kuku-
ricou ● Šišky s Nutelou, kakao 
● Bageta Gurmán ● Pečené 
kačacie stehno, pečivo.

Piatok
P: mexická, pečivo, karfiolová, 
pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, 
knedľa ● Hovädzia roštenka 
portugalská, ryža, šalát ● Ze-
miakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Pestrý cestovinový 
šalát  ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha 
● Dukátové buchtičky s va-
nilkovým krémom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Sobota
P: kelová s ryžou, pečivo.
●  Bravčová krkovička na 
cesnaku, zemiaky, cvikla ● 
Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Celo-
zrnná bageta syrová.

Nedeľa
P: terchovská, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa ● Kuracie prsia prírod-
né, zeleninová ryža, kompót ● 
Bageta Apetito.

Pondelok
P: morčacia, pečivo, zemiaková 
gulášová, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaky, uhorka ● Bravčový 
perkelt, cestovina ● Klužská 
kapusta ● Šalát brokolicový 
s kuracím mäsom s olivami, 
pečivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Tvarohový nákyp 
s višňami ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Utorok
P: držková, pečivo, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, ka-
pusta, knedľa ● Morčacie prsia 
na hrášku so šampiňónmi, ry-
ža, šalát ● Štefanská sekaná 
pečienka, zemiakový prívarok, 
chlieb ● Šalát rančerský, pečivo 
● Top šalát s kuracím mäsom, 
pečivo ● Zemiakové knedličky 
čučoriedkové so strúhankou ● 
Bageta moravská ● Vyprážaný 
bravčový rezeň pečivo.

Streda
P: furmanská, pečivo, sedliac-
ka, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina 
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, šalát ● Džu-
več z bravčového mäsa, uhorka 
● Šalát cestovinový s kapiou 
a salámou ● Špenátové ha-
lušky s tvarohom, zakysanka ● 
Hanácke koláče, kakao ● Celo-
zrnná bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
P: hŕstková, pečivo, frankfurt-
ská, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, 
ryža, šalát ● Hovädzí guláš 
maďarský, knedľa ● Vyprážaný 
karfiol, zemiaky, tatárska omáč-
ka ● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Morčacie prsia s mrkvou, 
šalát z čínskej kapusty s ana-
násom ● Kysnutý koláč marhu-
ľový, kakao ● Bageta s pikant-
ným mäsom ● Pečené kačacie 
stehno, pečivo.

Piatok
P: fazuľová kyslá, pečivo, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, šalát ● Pečené ku-
racie stehno, tarhoňa, kompót 
● Torteliny so šunkou, syrová 
omáčka ● Šalát grécky, pečivo 
● Ryba na masle, dusená ze-
lenina ● Buchty na pare s Nu-
telou, maková posýpka, kakao 
● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Sobota
P: zeleninová s rajbaničkou, 
pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, šalát ● Hovädzie 
dusené, chrenová omáčka, 
knedľa ● Bageta s kuracím 
mäsom.

Nedeľa
P: kapustová s klobásou, pe-
čivo.
● Vyprážaná krkovička v cestíč-
ku, zemiaky, čalamáda ● Mor-
čacie soté na zelenine, slo-
venská ryža, šalát ● Bageta 
salámová so šalátom.

Jedálny lístok
3. - 9. 2. 2014

Jedálny lístok
10. - 16. 2. 2014

PRAVIDELNÝ POHYB
V akomkoľvek veku mierna fy-
zická aktivita môže len pomôcť 
zlepšiť celkovú kondíciu. Vďaka 
nej sa tvoria a posilňujú svaly, 
zlepšuje sa hustota kostry, do-
chádza k podpore činnosti srdca 
a okysličeniu organizmu. Pohyb 
by sa mal stať zábavou, mali by 
ste sa po ňom lepšie cítiť a vy-
zerať skvelo. Stačí zvoliť taký 
pohyb, ktorý odpovedá vášmu 
veku, pohlaviu, zdravotnému 
stavu,  trénovanosti... Cvičenie 
by malo mať prevažne vytrva-
lostný charakter. Nie je potreb-
né sa hneď pustiť do športu na 
vrcholovej úrovni, ale stačí len 
zvýšiť telesnú aktivitu v priebehu 
dňa. Vhodné je plávanie, jazda 
na bicykli alebo na rotopede, 
jogging, svižná chôdza, turistika, 
korčuľovanie, tanec... Vyberte si 
aktivitu, ktorá je príjemná a robí 
vám radosť. Pokiaľ začnete s 
nejakým nový alebo náročnej-
ším športom, radšej túto činnosť 
skonzultujte so svojim lekárom, 
zvlášť pokiaľ máte viac ako 40 
rokov.
Pozitívne účinky pohybu na 
fyzický stav:
▪pohyb je prevenciou mnohých 
chorôb, predovšetkým srdcovo-
cievnych, pohybového aparátu, 
niektorých druhov rakoviny, os-
teoporózy, cukrovky, obezity, 

Príroda je nevyspytateľná. Niekedy 
sa na nás hnevá, častejšie však 
hneváme my ju. Napriek tomu roz-
dáva lásku. Zemiak v podobe sr-
diečka je jej výtvorom a možno aj 
odkazom: „Mám vás rada, majte aj 
vy radi mňa.“

OK + foto

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
   Správna rovnováha príjmu a výdaja energie spolu s vyváženou stravou sú základom zdravého 
životného štýlu. Čo by mal predovšetkým zahŕňať? V prvom rade by ste si mali správne rozdeliť 
svoj čas medzi pracovné aktivity a odpočinok, dôležitá je pestrá strava, pitný režim a pohyb. 
Vyhýbať by ste sa mali fajčeniu a nadmernej konzumácii alkoholu. 

psychických porúch a pod.,
▪pomáha odstraňovať svalo-
vé disbalancie, vznikajúce jed-
nostrannou činnosťou (napríklad 
dlhým sedením), pri ktorej sú 
namáhané len niektoré svaly 
a iné sú svojou nečinnosťou 
oslabené,
▪posilňuje imunitný systém,
▪zvyšuje telesnú aktivitu,
▪regeneruje fyzické sily orga-
nizmu,
▪zlepšuje fyzickú zdatnosť (kon-
díciu), ohybnosť tela, obeh krvi, 
látkovú výmenu, činnosť žliaz s 
vnútorným vylučovaním,
▪odbúrava prebytočné tuky a 
zlepšuje postavu,
▪zvyšuje odolnosť proti fyzickej 
únave,
▪umožňuje kvalitnejší spánok,
▪utužuje telo,
▪nemá vedľajšie účinky na fy-
zický stav.
Pozitívne účinky pohybu na 
psychický stav:
▪umožňuje prísun väčšieho 
množstva kyslíka do mozgu, 
čím zlepšuje schopnosť myslieť,
▪regeneruje psychické sily or-
ganizmu,
▪zvyšuje odolnosť proti psychic-
kej únave,
▪znižuje duševné napätie,
▪umožňuje mysli odreagovať sa 
od problémov,
odbúrava stres,

▪zlepšuje duševnú zdatnosť, 
pamäť a duševnú aktivitu,
▪zvyšuje schopnosť sústrediť sa,
▪upevňuje vôľu,
▪nemá vedľajšie účinky na psy-
chický stav.
Zapamätajte si: 
fyzická aktivita neznamená slo-
bodu jesť toľko, koľko chceme,  
bez kontroly. Všetky kalórie na-
vyše musí telo náležite spraco-
vať. Nezabúdajte, že každých 
100 kalórií, ktoré zjete, pred-
stavuje približne 15 až 20 minút 
fyzického cvičenia., t.j. akoby 
ste mali prejsť 1 kilometer peši.

(Internet)

eur ročne.
Minimálna výška 
dane za rok 2013

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za 
zdaňovacie obdobie nepresiahne 
sumu 16,60 eura, alebo celkové 
zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 
2013 nepresiahnu sumu 1 867,97 
eura (t.j. 50 percent zo sumy zodpo-
vedajúcej sume 3 735,94 eura, ktorá 
predstavuje nezdaniteľné minimum 
na daňovníka), a ak si daňovník 
neuplatňuje nárok na daňový bonus.
Odporúčanie:
Ak vaše deti v priebehu roka 2013 
popri štúdiu pracovali, či už na zá-
klade pracovnej zmluvy alebo na 
základe dohody, odporučte im, aby 
požiadali svojho zamestnávateľa 
o vykonanie ročného zúčtovania 
alebo aby podali daňové priznanie. 
V prípade, že zarobili za rok 2013 
menej ako 3 735,94 eura (bez zá-
konného zdravotného a sociálneho 
poistenia), všetka daň, ktorú im za-
mestnávateľ zrazil, sa im vráti O vy-
konanie ročného zúčtovania musia 
požiadať v termíne do 15. februára 
2014, daňové priznanie musia po-
dať do 31. marca 2014. Povinnou 
prílohou daňového priznania je 
potvrdenie zamestnávateľa o vy-
platených príjmoch fyzickej osoby 
zo závislej činnosti a o zrazených 
preddavkoch na daň za obdobie 
2013.

Zamestnanecká prémia
Zamestnanecká prémia sa zaviedla 
s účinnosťou od 1. januára 2009. 
Ide vlastne o zápornú daň, na ktorú 
budú mať nárok zamestnanci s níz-

kym príjmom. Títo zamestnanci ne-
budú daň platiť, ale naopak, štát im 
bude vyplácať na základe ročného 
zúčtovania dane určitú sumu - tzv. 
zamestnaneckú prémiu.
Mzdová účtovníčka v ročnom zúčto-
vaní dane za rok 2013 zamestnan-
covi od základu dane (základ dane 
je príjem zamestnanca znížený o 
jeho odvody) odpočíta sumu ne-
zdaniteľnej časti na daňovníka, teda 
sumu 3 735,94 eura.
  Ak bude výsledok záporné číslo, 
zamestnanec nebude platiť žiadnu 
daň, ale naopak, bude mať nárok 
na zamestnaneckú prémiu. Tá sa 
vypočíta ako 19 percent z tohto zá-
porného čísla (pripomíname, že ide 
o základ dane znížený o 3 735,94 
eura). Výsledná suma je zamestna-
necká prémia, ktorú mzdová účtov-
níčka zamestnancovi vyplatí.
Zamestnanecká prémia, teda zápor-
ná daň, sa zamestnancovi vypočíta 
a prizná až po skončení roka 2013 
v ročnom zúčtovaní dane, prípadne 
na základe podaného daňového pri-
znania. 
Pre vyplatenie zamestnaneckej 
prémie musia byť však splnené 
určité podmienky: v prvom rade, 
nárok na zamestnaneckú prémiu 
bude mať len zamestnanec, ktorý 
bude mať príjmy výlučne zo závislej 
činnosti vykonávanej len na úze-
mí Slovenskej republiky, v úhrnnej 
výške aspoň 6-násobku minimálnej 
mzdy. To pre rok 2013 znamená 
príjem najmenej vo výške 2 026,20 
eura. A čo je dôležité, príjmy musí 
mať najmenej po dobu šesť kalen-
dárnych mesiacov, kde musí ísť o 

príjmy plynúce z pracovnej zmluvy.
Čiže:
· na zamestnaneckú prémiu nemá 
nárok zamestnanec, ktorý má sú-
časne príjmy aj z podnikania, alebo 
aj z prenájmu,
· zamestnanec nesmie inkasovať 
podiely na zisku, nesmie mať príjmy 
za prácu spoločníka v spoločnosti 
s ručením obmedzeným (s.r.o.), ani 
odmeny za výkon funkcie štatutára, 
napríklad - konateľa v s.r.o., člena 
dozornej alebo správnej rady a po-
dobne,
· nárok na zamestnaneckú prémiu 
nemá ani poberateľ dôchodku (sta-
robného, predčasného starobného 
alebo výsluhového dôchodku),
· zamestnanec so základom dane 
(príjmy mínus odvody zamestnanca) 
vo výške sumy nezdaniteľnej časti 
na daňovníka a vyšším, čiže so zá-
kladom dane za rok 2013 vo výške 
3 735,94 eura a viac, nemá nárok na 
zamestnaneckú prémiu. Takémuto 
zamestnancovi sa vypočíta daň ob-
vyklým spôsobom.
  Najvyššia možná suma zamest-
naneckej prémie za rok 2013 je 
42,98 eur. Je to dané zo zákona 
ako 19 percent z rozdielu sumy 
3 735,94 eura a základu dane z 
12-násobku minimálnej mzdy.
  Pozor! Zamestnanec, ktorý bude 
poberať príjmy zo závislej činnos-
ti menej ako dvanásť kalendár-
nych mesiacov, bude mať sumu 
zamestnaneckej prémie krátenú 
podľa počtu kalendárnych mesia-
cov, v ktorých poberal príjmy.

Ing. Zuzana Peniaková,
odbor práce a miezd

(Dokončenie zo str. 2)

DAŇOVÉ MINIMUM K DANI Z PRÍJMOV...



Ďakujeme  príbuzným, známym, bývalým spolupra-
covníkom, priateľom, susedom a ostatným, ktorí 
ste prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú 
mamičku

Margitu NOCIAROVÚ z Valaskej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, kto-

rými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku 
patrí naše poďakovanie aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej 
rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, sta-
rým a prastarým otcom

Jozefom ŠEBOM z Valaskej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ a za kvetinové dary. Dychovej hudbe ŽP 
ďakujeme za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym 
a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej 
rozlúčke, s našim milovaným bratom, švagrom a ujom

Marekom BÚDOM z Jasenia,
ktorý nás opustil vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 

ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Dychovej hudbe ŽP 
ďakujeme za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina

 ...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a bývalým spolupracovníkom za účasť na posled-
nej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom 
a starým otcom

Vladislavom SLIVKOM z Hornej Lehoty.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
spolupracovníkom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým manželom, otcom, starým a prasta-
rým otcom

Vítom CHLÁDEKOM z Brezna.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 

ktorými  ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň naše po-
ďakovanie patrí aj Dychovej hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina 

Dňa 31. januára uplynie päť rokov odvtedy, ako 
nás po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 60. rokov 
opustil náš milovaný 
Jiří MORAVEC z Podbrezovej - Štiavničky.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína smútiaca rodina
...

„Tak veľmi si sa chcel tešiť, tak veľmi si chcel žiť, 
no nebolo lieku pre teba a srdce prestalo ti biť. Kto 
žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel 
a navždy zostáva v ich spomienkach.“
Dňa 2. februára si pripomenieme smutné dvadsiate 
výročie na nášho milovaného manžela a otca

Juraja ARGAYA z Brezna,
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe vo veku 50. rokov.
S láskou a úctou spomínajú manželka Viera, synovia Vieroslav 
a Miroslav 

...
Prvého februára uplynie šesť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustila naša drahá manželka, mama 
a stará mama

Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.
Spomíname s láskou a úctou
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Spomienky

Poďakovania

175. výročie
V roku 1839 komisia, v zložení 
A. Lobkowitz, G. Schweizer a A. 
Glanzer, rozhodla o umiestnení 
valcovne na výrobu železničných 
koľajníc pre Uhorsko (závod pod 
horou Brezová začali stavať v ro-
ku 1840). 

160. výročie
V roku 1854 bola postavená 
druhá robotnícka kasáreň, tzv. 
šalanda (prvá v roku 1852). Ro-
botnícke kasárne tvorili tri prí-
zemné budovy, ktoré mali spolu 
24 izieb, dve komory, 5 kuchýň, 
jednu maštaľ a záhradu o rozlo-
he 828 siah. 

145. výročie
Ministerstvo financií povolilo 29. 
marca 1869 výstavbu druhého 
krídla železiarní, ktoré dotova-
lo 189 345 zlatými (trvala šesť 
rokov). 

135. výročie
Prvá siemens - martinská pec s 
kyslou výmurovkou (vyhrievaná 
generátorovým plynom s kapa-
citou päť ton) bola postavená 
v roku 1879 v podbrezovských 
železiarňach.

130. výročie
V roku 1884: 
- od 1. júla začal nový spôsob 
dopravy osôb a materiálu na 
trase Podbrezová – Banská Bys-
trica. Tridsaťpäťkilometrovú trať 
postavili a ďalšie štyri roky spra-
vovali podbrezovské železiarne. 
Samotný závod bol na túto že-
leznicu napojený 26. júla 1884, 
- bola dokončená rúrovňa na 
výrobu tupozváraných rúr, pohá-
ňaná turbínou 90 HP postavenou 
na potoku Hnusno. Jej sprevádz-
kovanie znamenalo začiatok 
výroby tupozváraných rúr, 

Žrebovali sme
Vinš vianočnej krížovky mal znieť: „,Bohatý 
stôl, výbornú rybu, sviatočná večera nech 
nemá chybu. Záplavu darčekov čo srdce 
pohladia, rodinu priateľov, čo nikdy ne-
zradia.“ Cenu, ktorú venoval Jozef Krella, 
riaditeľ ŽP Gastro-servis s.r.o., získava 
František Potočár zo ŽP Bezpečnostné 
služby. Prevziať si ju môže v redakcii novín.

Ďakujeme generálnemu riadite-
ľovi ŽP Ing. Vladimírovi Sotákovi 
za ochotu, neoceniteľnú pomoc 
a morálnu podporu pri vybavovaní 
náročnej a nevyhnutnej operácie 
a liečby našej maminky.

Rodina Miklošová
...

Ďakujem Ing. Vladimírovi Sotákovi, 
generálnemu riaditeľovi ŽP a.s., 
Ing. Márii Niklovej, personálnej 
riaditeľke, Ing. Marianovi Kurčíkovi, 
ekonomickému riaditeľovi,  Ing Ľu-
dovítovi Ihringovi, riaditeľovi pre ka-

pitálový rozvoj a Nadácii Železiarne 
Podbrezová za pomoc a finančnú 
podporu pri liečbe mojej manželky.

Milan Kösegi
...

Ďakujem členom vedenia ŽP Ing. 
Vladimírovi Zvaríkovi, Ing. Márii 
Niklovej  a  vedúcemu ťahárne 
rúr Ing. Milošovi Dekrétovi za 
pomoc pri vybavovaní formalít 
a sprostredkovanie potrebnej ope-
rácie pre môjho manžela Petra 
JANOŠTIAKA.

Zuzana Janoštiaková

Ďakujeme

Predám 3-izbový byt na 
Štiavničke, v pôvodnom 
stave, cena dohodou. 
Kontakt: 0911 217 079 

...
Predám 4-izbový byt na 
ul. F. Kráľa v Brezne (5. 

poschodie) v kompletne 
zrekonštruovanom by-
tovom dome s vlastnou 
kotolňou. Cena doho-
dou. 
Kontakt: 0911 542 312, 
resp. 0907 670 615

Inzertná služba

Fréza na výrobu vzoriek pre mechanické skúšky z roku 1894 bola 
v prevádzke 82 rokov, naposledy v starej  mechanickej skúšobni.

VÝZNAMNÉ VÝROČIA V ROKU 2014 
-26. júla (po radikálnom obme-
dzení výroby železničných koľaj-
níc a následnej veľkej prestavbe 
závodu) sa nosným výrobným 
programom stali kotlové plechy 
a oceľové rúry, ktoré sa vyrábali 
podľa patentu Mannesmann. 

125. výročie
V Podbrezovej bol v roku 1889 
postavený most cez Hron, sme-
rom na železničnú stanicu. 

110. výročie
Závod v Piesku, nazývaný Hen-
richov závod, bol v roku 1904 
prestavaný na prvú zvarovňu rúr 
v Uhorsku. Štát odkúpil licenciu 
na zváranie rúr vodným plynom 
od firmy Janke Pavel „Ferrom“ 
z Katowíc. Popri výstavbe zva-
rovne rúr tam pribudlo 72 bytov, 
nazývaných „Henrik Telep“. 

105. výročie
V roku 1909: 
- bol spojený Chvatimech s 
Hroncom širokorozchodnou tra-
ťou, 
- sa začalo v rúrovni vyrábať na 
tretej valcovacej stolici Briede, 
- bol dokončený tunelový privá-
dzač HC Dubová. 

100. výročie
Vypuknutie prvej svetovej vojny 
(26. júla 1914) malo vplyv aj na 
výrobu v podbrezovských žele-
ziarňach a nimi spravovaných 
závodoch. Vojne bol prispôsobe-
ný ich výrobný program (zbrojná 
výroba: kulače a misky vyrábali 
v Hronci, lopatky, piecky a šrap-
nery v Piesku...). 

95. výročie
Hoci podbrezovské železiarne 
prevzala československá vlá-
da 6. januára 1919, dva roky 
boli čiastočne mimo prevádzky. 
Výroba v nich bola opätovne 

obnovená až v roku 1920. Že-
leziarne boli premenované na 
Štátne železiarne a oceliarne na 
Slovensku v Podbrezovej. 

90. výročie
V roku 1924 bola sprevádzko-
vaná pozinkovňa rúr ohňom za 
Hronom. 

80. výročie
Sklad hotových výrobkov valcov-
ne (tzv. expedičná budova) bol 
dokončený v roku 1934. 

70. výročie
V roku 1944: 
- bol zrušený vodný náhon na 
trase Štianička - elektráreň 
v Podbrezovej. Elektráreň bo-
la prebudovaná na rozvodňu 
elektrického prúdu a súčasne 
sa začalo s výstavbou generá-
torovej stanice, 
-celoslovenský význam mala 
„podbrezovská konferencia“, 

ktorá sa uskutočnila 15. októbra 
1944 v súčasnej budove HM ŽP. 
Do slovenských dejín sa zapí-
sala ako konferencia, ktorá dala 
základy jednotnému Revolučné-
mu odborovému hnutiu, 
-sa začalo s výstavbou chaty 
Stupka na Táľoch,
- 23. decembra uplynie sedem-
desiat rokov nepretržitého vy-
dávania firemných novín Pod-
brezovan, Historici ich zaradili k 
sedemnástim podnikovým novi-
nám, ktoré začali vychádzať po 
druhej svetovej vojne. 

60. výročie
V roku 1954: 
- bola postavená piata siemens-
martinská pec s obsahom 40 
ton. Zároveň bola prestavaná 
pec číslo 3 na kapacitu 30 ton, 
- bola dokončená výstavba 
západnej a strednej časti haly 
oceliarne. 

55. výročie
V roku 1959: 
- bola zrušená SM pec č. 4,
-1.januára sa začalo s búrací-
mi prácami v starej oceliarni. 
V uvoľnenom priestore bola 
postavená nová hala, v ktorej 
bola (29. augusta 1960) daná do 
skúšobnej prevádzky elektrická 
oblúková pec A, 
- vo výrobnom sortimente bola 
betonárska výstuž ROXOR (v 
celom profilovom rozsahu) na-
hradená rebierkovou betonár-
skou výstužou. 

50. výročie
V roku 1964: 
- bola zrealizovaná najrozsiah-
lejšia rekonštrukcia podnikovej 
vlečky, 
- začalo sa s výstavbou hlavné-
ho skladu režijného materiálu.
(Pokračovanie v budúcom čísle)



PRIORITOU JE REKONŠTRUKCIA FŠ V PODBREZOVEJ

V domácom zápase LM zdolali Zadar

Polročné prázdniny 
v lyžiarskom stredisku Ski Tále

JEDNOTKÁRI LYŽUJÚ ZADARMO
Od 1. do 3. februára všetci žiaci a študent so samými jednotkami 
na polročnom vysvedčení získajú 1 celodenný lyžiarsky lístok 
zadarmo! Stačí, keď prinesiete k nahliadnutiu originál tohtoročného 
polročného vysvedčenia (deti nad 15 rokov s preukazom totožnosti, 
deti do 15 rokov s preukazom poistenca).
Lyžiarsky lístok vám vydajú v pokl. č. 2.

VEREJNÉ PRETEKY
v slalome pre deti, rodiny 

a všetkých neregistrovaných lyžiarov,
sa uskutočnia 2. februára, v rámci gastronomického festivalu 

Lyžovanie s veľkou chuťou. 
Registrácia pretekárov: od 8.45 do 12. hod. v reštaurácii Stodola 
v lyžiarskom areáli. Štart sa uskutoční od 9. do 13. hod.
Kategórie: podľa počtu prihlásených.
Systém súťaže: každému štartujúcemu budú umožnené tri štarty, do 
výsledkov bude započítaný najlepší čas. Štartovné je jednorazové.
Pre víťazov sú pripravené zaujímavé vecné ceny, odmenený bude 
aj každý malý účastník pretekov. V priebehu dňa si môžete pochut-
nať na francúzskych palacinkách a sladkých špecialitách. O zábavu 
sa postarajú animátori a DJ Igor Koller.

VEČERNÉ LYŽOVANIE
sa uskutoční 31. januára a 1. februára v čase od 18. do 21. hod.
V prevádzke budú vleky H100 a TLV-C.

Tešíme sa na stretnutie s vami na Táľoch.

Polročné prázdniny
v lyžiarskom stredisku Ski Tále

ZADARMO
Od 1. do t so samými jednotkami
na polročno nný lyžiarsky lístok
zadarmo! Stačí, keď prinesiete k nahliadnutiu originál tohtoročného 
polročného vysvedčenia (deti nad 15 rokov s preukazom totožnosti,
deti do 15 rokov s preukazom poistenca)
Lyžiarsky lístok vám vydajú v pokl. č. 2.

VEREJNÉ PRETEKY
v slalome pre deti, rodiny

všetkých neregistrovaných lyžiarov,
sa uskutočnia 2. februára, v rámci gastronomického festivalu 

Lyžovanie s veľkou chuťou. 
Registrácia pretekárov: od 8.45 do 12. hod. v reštaurácii Stodola
v lyžiarskom areáli. Štart sa uskutoční od 9. do 13. hod.
Kategórie: podľa počtu prihlásených.
Systém súťaže: každému štartujúcemu budú umožnené tri štarty, do
výsledkov bude započítaný najlepší čas. Štartovné je jednorazové.
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Naplnil športový rok 2013 vaše 
očakávania?
 - Pri nástupe do funkcie, pred 
dvomi rokmi, bol môj pohľad na 
činnosť tejto spoločnosti čisto eko-
nomický a manažérsky. Dnes ma, 
okrem toho, zaujíma aj športová 
stránka. Rok 2013 bol pre mňa 
tvorivý a konsolidačný v každej 
oblasti, nakoľko bolo čo ponaprá-
vať, nasmerovať niektoré pohľady 
inak a zbaviť sa stereotypov.
  Z môjho pohľadu sa nám v prie-
behu minulého roka veľa podarilo. 
Môžem povedať, že som s ekono-
mickými a športovými výsledkami 
spokojný. O niečo lepšie sa nám 
vlani darilo napĺňať heslo „Fandí 
celé Horehronie“, čo potvrdzu-
je návštevnosť na futbalových 
zápasoch. V priemere na jeden 
jesenný zápas, v porovnaní s ro-
kom 2012, vzrástla o 25 percent.
Akciová spoločnosť ŽP Šport 
zastrešuje činnosť šiestich 
klubov. Ktoré z dosiahnutých 
výsledkov boli najcennejšie?
 - Áno, v súčasnosti zastrešujeme 
činnosť - futbalového klubu, ktorý 
má dve sekcie: druholigový tím 
mužov a rozsiahlu mládežnícku 

      Deväťdesiatpäť rokov uplynulo odvtedy, ako v Podbrezovej vznikli na sklonku roka 
1919 dve športové organizácie (Sokol a Robotnícka telovýchovná jednota), ktoré za-
strešovali športovú činnosť železiarov a občanov obce. Druhým tohtoročným výročím 
je pätnásť rokov od (1. januára 1999) založenia akciovej spoločnosti ŽP Šport, zastre-
šujúcej v súčasnosti činnosť šiestich klubov. O vlaňajších úspechoch, ale aj cieľoch 
do jubilejného roka hovoríme s jej riaditeľom Ing. Jozefom Marčokom:

základňu a oddielov - kolkárske-
ho, cyklistického, zjazdového ly-
žovania, biatlonu a balónového 
lietania. Prvé tri kluby sa nám 
darí spravovať, dá sa povedať, 
na profesionálnej úrovni. Svedčia 
o tom aj dosiahnuté výsledky, 
z ktorých spomeniem napríklad 1. 
miesto mužov v 2. futbalovej lige 
po jesennej časti súťaže a veľmi 
dobré výkony všetkých dvanástich 
mládežníckych futbalových tímov. 
Vynikajúce bolo 2. miesto kolkárov 
v Lige majstrov. Z cyklistov je jed-
notkou Terézia Medveďová, ktorá 
na majstrovstvách sveta v Talian-
sku obsadila krásne 6. miesto 
a v decembri bola vyhlásená za 
Talent roka 2013. V lyžiarskych 
oddieloch (zjazdové lyžovanie, 
biatlon) na väčšie úspechy ešte 
len čakáme. No už dnes môže-
me povedať, že nebudeme dl-
ho čakať, nakoľko tento klub má 
množstvo talentovaných detí. Klub 
balónového lietania opäť dosaho-
val nielen dobré športové výkony, 
ale vynikajúco reprezentoval našu 
športovú organizáciu a hlavného 
sponzora ŽP a.s.
  Pri hodnotení minulého roka si 

najviac cením prístup a snahu 
celého okruhu spolupracovníkov 
pri šírení dobrého mena Železiarní 
Podbrezová a.s., našej spoločnos-
ti a ďalších našich partnerov. 
Okrem starostlivosti o športov-
cov poskytujete aj služby pre 
verejnosť. Zmenilo sa niečo 
v tejto oblasti?
 - V priebehu minulého roka sme 
túto oblasť nerozširovali. Z posky-
tovaných služieb malo opäť vo 
verejnosti dobrú odozvu prevádz-
kovanie letného kúpaliska, či or-
ganizácia Obecnej ligy v kolkoch, 
ktorej zápasy prebiehali v Kol-
kárničke pri Hrone. Spokojnosť 
prevládala aj s lyžiarskou školou, 
čoho dôkazom je aj 27 lyžovania 
chtivých detí v tomto roku.
  Okrem toho, tradične ponúkame 
športové a ubytovacie kapacity te-
locvične na Štiavničke, dopravné 
služby a možnosť využitia spolo-
čenských priestorov ŽP Šport pri 
rôznych životných výročiach.
Došlo k zmenám, prípadne mo-
dernizácii vami prevádzkova-
ných športovísk?
 - Pred finálovými zápasmi Ligy 
majstrov v marci 2013 v Podbre-

zovej, do ktorých sa prebojovali 
štyri najlepšie svetové tímy, sme 
rozšírili tribúnu pre divákov. Vy-
tvorili sme špičkové podmienky 
a opäť sa uistili, že dokážeme na 
vysokej úrovni zvládnuť organizá-
ciu aj najprestížnejších svetových 
podujatí.
Dvoma opatreniami vo futbale: 
- odsúvateľnou strechou južnej 
(hlavnej) tribúny,
- výrubom vysokých stromov 
v blízkosti hracej plochy z južnej 
strany, 
riešime v súčasnosti problém 
kvality trávnika hracej plochy 
v Podbrezovej. Obidva opatrenia 
realizujeme s cieľom vyriešiť rov-
nomerný dopad slnečných lúčov 
na celú hraciu plochu a vytvorenia 
kvalitnej hracej plochy aj počas 
jarných týždňov.
  Pripravujeme sa aj na rekon-
štrukciu Futbalového štadióna 
v Podbrezovej, ktorý podľa smer-
nice UEFA musí spĺňať podmienky 
štadióna II. kategórie. Ide hlavne 
o  zlepšenie komfortu pre divá-
kov na tribúnach, včítane sektora 
pre hostí a kamerového systému. 

Nevyhnutné je aj vybudovanie 
umelého osvetlenia a vyhrievania 
trávnika hracej plochy, pretože 
kvalitný futbal sa dá hrať len na 
kvalitných a dobre osvetlených te-
rénoch, a samozrejme za výdatnej 
podpory divákov.
   Na už spomínanú rekonštrukciu 
štadióna nám rozhodnutím vlády 
SR bolo zo štátneho rozpočtu 
pridelených 750 tis. eur.
Prezradíte nám ciele, s akými 
vstupujete do jubilejného roka?
 - Cieľov a predstáv na rok 2014 
máme veľa. Chceme, aby spo-
ločnosť ŽP Šport vzorne napĺňala 
svoje poslanie po každej stránke, 
aby športovci mali vytvorené čo 
najlepšie podmienky, ktoré im 
umožnia podávať čo najlepšie 
výkony. Z pohľadu na tribúny si 
želáme väčší počet divákov tak, 
aby sa už pri odchode zo štadióna 
tešili na nasledujúci zápas a aby 
sme sa opäť o niekoľko krokov 
priblížili k naplneniu hesla „Fandí 
celé Horehronie“.
  Ďalej budeme rozvíjať prácu 
s mládežou, poskytovať jej kva-
litné tréningové a materiálne za-
bezpečenie. Na druhej strane, 
my a naši partneri, budeme od 
mladých športovcov vyžadovať 
kvalitné športové výkony. 
  Chcem osloviť tých, ktorí ma-
jú záujem o spoluprácu so ŽP 
Šport, že aj v tomto roku majú 
možnosť vstúpiť do rodiny našich 
56 partnerov.
 Za minuloročnú prácu ďakujem 
športovcom, našim zamestnan-
com a realizačným tímom, a že-
lám im v novom roku veľa zdravia, 
pracovných, osobných a športo-
vých úspechov.

 V. Kúkolová

V prvom zápase druhého kola 
Ligy majstrov 2014 privítali hráči 
Kolkárskeho oddielu ŽP Šport 
Podbrezová súperov z chorvát-
skeho Zadaru. V zápase plnom 
výborných výsledkov potvrdili 
úlohu favorita a zdolali svojho 
súpera 6:2 na body, s celkovým 
výsledkom 3957:3834. Najlepším 
hráčom zápasu sa stal domáci 

hráč Ivan Čech, keď dosiahol 
719 bodov. Sedemstobodovú 
hranicu prekonal aj hráč hosťujú-
ceho Zadaru Matko Bulka, ktorý 
si výkonom 701 bodov vytvoril 
osobný rekord. K magickej se-
demstobodovej hranici sa priblížili 
aj Vilmoš Zavarko (698)i a Andrej 
Kovač (690). 
Výsledok zápasu:

KO ŽP Šport - KK Zadar 
6:2 (15:9) 
3957:3834

Tomka 661/0 - Bulka 701/1, Čech 
719/1 - Ukalovic 588/0, Ernješi 
618/1 - Čota 625/0, Kuna 616/0 
- Kovač 690/1, Zavarko 698/1 
- Baljak 636/0, Vadovič 645/1 - 
Marinovič 594.

(kys)

V predohrávke 13. kola, sa v piešťanskej kolkár-
ni predstavila „horehronská Barcelona“, ako ju 
nazvali vo francúzskych novinách. Družstvo ŽP 
Šport Podbrezová, zložené z niekoľkonásob-
ných majstrov sveta a hlavne najlepšieho kolkára 
histórie, srbského reprezentanta Vilmoša Zavarka, 
predviedlo, prečo dvakrát vyhralo Ligu majstrov a 
patrí medzi najlepšie svetové družstvá. Prekonali 
prakticky všetky rekordy kolkárne - družstva (3823) 

i jednotlivca (679). V zápase pred preplneným 
hľadiskom sa nestratili ani naši hráči, keď dvaja 
prekonali 600-bodovú hranicu, aj keď k zisku 
bodu to stačilo iba v prípade Eduarda Sedlačeka 
(610). Družstvo hostí predviedlo výborné výkony: 
Vadovič 639, Ernješi 625, Čech 636, Kozák (pieš-
ťanský odchovanec) 650 a nový rekord kolkárne 
Zavarko 679. 

M.Schidl, Piešťanský týždeň

„Horehronská Barcelona”

Foto: A. Nociarová


