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„Z dnešného pohľadu som optimista...“
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v roku 2013

Čitateľská 
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Pozvánka 
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S riaditeľom 
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Predsavzatia 
v ŽP Group

Na Hrade Ľupča je otvorená stála expozícia majstra Jána Kulicha

Pán riaditeľ ,  môžete na 
úvod stručne zhodnotiť, ako 
sme zavŕšili štvrtý štvrťrok 
z pohľadu obchodu?
   -  Aj napriek problémom, kto-
ré nastali v nábehu zákaziek  
v treťom štvrťroku uplynulého 
roka,vo všetkých prevádzkar-
ňach boli plánované úlohy 
z hľadiska objemov, aj prie-
merných dosiahnutých cien, 
splnené. 
  V štvrtom kvartáli pokračoval 
trend znižovania nábehu ob-
jednávok a tým pochopiteľne 
kleslo aj množstvo zákaziek. 
Prejavilo sa to najmä v sorti-
mente presných rúr a v ostat-
ných dvoch mesiacoch roka 
aj vo valcovaných rúrach. So 
zreteľom na uvedené okolnosti 
bol postavený aj tzv. „realistic-
ký“ plán pre rok 2013. Množ-
stvá boli naplánované zhruba 
na úrovni predchádzajúceho 
roka. Očakávame, že pokles 
v zákazkách, ktorý sme za-
znamenali v druhom polroku 
2012,  budeme pociťovať ešte 
v prvom polroku tohto roka 

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

a potom príde nárast, ktorým 
dosiahneme objemy na úrovni 
uplynulého roka.
Aký bol štart do nového ro-
ka?
   Musím povedať, že z hľa-
diska objemov zákaziek nás 
prekvapil. Objednávky od 
skladníkov, ktorých deficit sme 
pociťovali v novembri, decem-
bri, boli v januári naplnené. 
V sortimente presných rúr 
sme predpokladali zhruba 3 
000 ton, vďaka objednávkam 
pre sklady sme sa dopraco-
vali až k množstvu 3 600 ton. 
Naopak, pre valcovňu bez-
švíkových rúr sme očakávali 
objem zákaziek okolo 10 000 
ton a získali sme len 9 000 
ton. Kontinuálne odlievaných 
blokov sme plánovali predať 
11 100 ton, realita je 11 610 
ton. Plánované množstvo na-
varovacích oblúkov na január 
predstavovalo zhruba 180 ton, 
zatiaľ máme 153 ton. Úroveň 
plánovaného množstva sme 
dosiahli vo zvarovni rúr veľ-
kých priemerov. Potešiteľnou 

je skutočnosť, že v sortimente 
galvanizovaných rúr sme sa 
vrátili na objemy tretieho kvar-
tálu, zhruba okolo 60 ton a tak 
sa rysuje aj február. Odbyt vý-
robkov druhovýroby prekročil 
plánované množstvo 150 ton 
o 8 ton. 
Ako sa javí február?
   - Po skúsenostiach z pred-
chádzajúceho obdobia sa 
nám v januári podarilo do-
siahnuť výsledky nad naše 
očakávania. Dnes je preto aj 
náš pohľad do nasledujúcich 
mesiacov optimistický, aj keď 
objednávky v želaných množ-
stvách zatiaľ neprichádzajú. 
Hlavný „nápor“ očakávame 
v tomto týždni a v súlade 
s plánom počítame s prekro-
čením 9 000 ton vo valcovni 
bezšvíkových rúr.  V ťahárni 
rúr odhadujeme tiež plánova-
nú úroveň, zhruba 2 800 ton, 
aj keď nie bez problémov. 
Predpokladáme, že by sme 
mohli dosiahnuť aj  objem 
10 000 ton kontinuálne odlie-
vaných blokov. Navarovacích 

oblúkov máme 
v pláne predať 
190 ton, očaká-
vame, že to spl-
níme mierne pod 
plánovanú hranicu. Objem 
150 ton výrobkov druhovýroby 
naplníme. Plán v sortimente 
galvanizovaných rúr na feb-
ruár predstavuje zhruba 40 
ton, zatiaľ to vychádza na 50 
ton. Predajom 35 ton zvára-
ných rúr dosiahneme pláno-
vané množstvo. Na redukcie 
máme zatiaľ objednávky na 
3 tony.   
Môžeme hovoriť o prognó-
zach aj na marec?
   - Prognóza je podobná, aj 
napriek tomu, že počítame, že 
s nejakými cenovým úpravami 
by sme mohli mierne zvýšiť 
objem predaja valcovaných 
rúr. Pociťujeme od zákazníkov 
tlaky na zníženie cien našich 
výrobkov. V novembri sme sa  
dohodli, že v jednej cenovej 
úrovni budeme potvrdzovať 
objednávky tri mesiace. Zatiaľ 
to platí, aj napriek tomu, že 

cena oceľových blo-
kov ide mierne dolu, 
vzhľadom na pokles 
ceny  oceľového šro-
tu (paradoxom je, že 
v Nemecku a Talian-
sku cena šrotu klesá 
a u nás stúpa). 
Ako vidíte trend do 

nasledujúcich mesiacov 
z dnešného pohľadu?
   - Som optimista, ale ne-
trúfam si hovoriť o budúc-
nosti skôr, ako po zasadnutí 
ESTA, európskych výrobcov 
presných a valcovaných rúr. 
Stretnutie tých prvých je plá-
nované na 31. januára a 1. 
februára a výrobcovia val-
covaných rúr sa stretnú dva 
týždne potom. Verím, že tam 
sa dozvieme, aký vývoj nás 
čaká v budúcnosti, či môže-
me v druhom kvartáli počí-
tať s očakávaným miernym 
nárastom, aj napriek tomu, 
že indície týkajúce sa auto-
mobilového priemyslu nie sú  
z hľadiska predaja osobných, 
ani nákladných automobilov 
dobré. Nechcem predbiehať,  
uvidíme, aký trend je očakáva-
ný vo svete a potom odpoviem 
na túto otázku. ok

Kroková pec pred redukovňou valcovne bezšvíkových rúr objektívom A. Nociarovej



Ing. Stanislav KESTER, 
ŽP Informatika s.r.o.
- Do 2. piliera som vstúpil hneď pri jeho 
vzniku, v januári 2005. Hoci už bol niekoľ-
kokrát otvorený, nevystúpil som z neho 
a ani v budúcnosti nevystúpim Toto rozhod-
nutie zmením len v prípade, že štát zmení 
podmienky tak, že to bude pre mňa nevý-
hodné. Neverím totiž, že bude schopný o 
cca 16 rokov, keď pôjdem do dôchodku, garantovať dôchodky na 
súčasnej úrovni. Samozrejme sledujem zhodnotenie svojich financií 
a v prípade jeho poklesu priebežne prestupujem medzi fondmi 
a aj medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Zatiaľ 
rozhodne ostanem v 2. pilieri a budem si aj priplácať nepovinne 
2 percentá navyše. 

Ing. Marcel ADAMČÁK, 
odbor marketingu
- Zmeny okolo starobného dôchodkové-
ho sporenia sledujem. Na jednej strane 
dochádza k zníženiu odvodu z 9  na 4 
percentá, na druhej strane správca musí 
vytvoriť jeden povinný garantovaný fond 
a navyše sa sporiteľ môže rozhodnúť 
dobrovoľne si navýšiť príspevok. Vstupo-
val som do sporenia za iných kritérií. Podľa vlády bolo pôvodne 
nastavenie neudržateľné. Keby som vedel, čo vymyslia o ďalších 
osem rokov..., takže to veľmi neriešim, zatiaľ nevystupujem.

Ing. Miroslav VRABEC, 
odbor bezpečnosti a hygieny práce
- Nevstúpil som do druhého piliera, nakoľ-
ko v tom čase som nedôveroval súkrom-
ným správcovským spoločnostiam a teraz 
už neuvažujem o tom, z dôvodu častých  
zásahov a zmien vládnych úradníkov 
v neprospech poistencov.

Ing. Martin GIERTL, 
odbor zásobovania
- Moje rozhodnutie je, že ostávam aj 
naďalej v druhom pilieri. Vstúpil som do 
tohto typu dôchodkového poistenia v roku 
2006, nakoľko som si myslel, že bude pre 
mňa výhodné. Čas potvrdil jeho výhody a 
preto ostávam v druhom pilieri a uvidím, 
ako ďalej.
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Pýtala sa: V. Kúkolová 

Dôchodková reforma pred ôsmimi rokmi umožnila, 
na základe konkrétnych kritérií, rozdeliť si povinné 
odvody na starobný dôchodok do prvého a druhého 
piliera. Podmienky sporenia sa v priebehu posledných 
siedmich rokov menili. V septembri minulého roka bol 
opäť otvorený druhý pilier s tým, že päťmesačná doba 
na rozhodnutie - či vstúpiť alebo vystúpiť - uplynie 31. 
januára 2013. Znamená to, že každá fyzická osoba (aj 
tá čo z neho vystúpila) môže vstúpiť do druhého pilie-
ra, respektíve – každý sporiteľ v druhom pilieri môže 
z neho vystúpiť.

Aké bude vaše rozhodnutie?

Ing. Jana SCHӦNOVÁ, 
odbor technického 
a investičného rozvoja
- Sporím si peniaze aj v druhom dô-
chodkovom pilieri a neplánujem z ne-
ho vystúpiť. Považujem za rozumnejšie 
nespoľahnúť sa celkom na dôchodok 
od štátu, aj keď sporenie v súkromných 
spoločnostiach má tiež svoje riziká.

Ing. Miroslav BÁNIK, 
odbor zásobovania
- Je to otázka garancií a myslím si, že 
dnes stopercentné garancie nevie dať ani 
štát. V druhom pilieri zostanem aj preto, 
lebo umožňuje sporiť si pre seba a z výpi-
sov z účtu má človek aj aktuálny prehľad. 
Je to podľa mňa spravodlivejšia forma. 

Od 1. decembra 2012 je účin-
ná novela zákona o miestnych 
daniach. Najvýznamnejšou zme-
nou je nový vzor daňového priz-
nania. Od januára 2013 platí jed-
no spoločné daňové priznanie 
k dani z nehnuteľnosti, k dani za 
psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie 
prístroje.

Prvou časťou spoločného 
priznania je priznanie k dani z 
nehnuteľností, ktorého súčas-
ťou je daň z pozemkov, daň zo 
stavieb a daň z bytov.

Priznanie k dani z nehnuteľnos-
tí v roku 2013 nepodáva každý 
vlastník nehnuteľností.

Do 31. januára 2013 je povinný 
podať priznanie:
• občan, ktorý sa v roku 2012 stal 

vlastníkom nehnuteľností (po-
zemok, stavba, byt, nebytový 
priestor v bytovom dome),

• občan, u ktorého v roku 2012 
zaniklo vlastníctvo k nehnuteľ-
nostiam (pozemok, stavba, byt, 
nebytový priestor v bytovom 
dome),

• občan, u ktorého v roku 2012 
nastali zmeny výmery pozem-
kov, stavieb, bytov, nebytových 
priestorov v bytovom dome,

• občan, u ktorého v roku 2012 
došlo k zmene využitia stavby, 
bytu, nebytového priestoru v 
bytovom dome,

• občan, u ktorého v roku 2012 
nadobudlo právoplatnosť staveb-
né povolenie alebo kolaudačné 
rozhodnutie k stavbám, bytom 
a nebytovým priestorom v byto-
vom dome.
Upozornenie: V prípade, že už 

občan za uvedené nehnuteľnosti 
podával daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností na obecnom, 
resp. mestskom úrade v pred-
chádzajúcich rokoch (od r. 2005), 
označí ako druh daňového pri-
znania na r. 2013 čiastkové priz-
nanie, resp. čiastkové priznanie 
na zánik daňovej povinnosti.

V kolónke „Druh“riadne daňové 
priznanie vyznačí iba občan, ktorý 
ešte od roku 2005 v príslušnej 
správe katastra nepodával daňo-
vé priznanie k dani z nehnuteľ-
nosti (ktorý nadobudol nehnuteľ-
nosť iba v priebehu roku 2012).
Ďalšou dôležitou zmenou v jed-

notnom daňovom priznaní k dani 

z nehnuteľnosti sú informácie, 
ktoré vypisuje samotný občan 
– okrem svojich identifikačných 
údajoch uvádza len informácie 
o predmetnej zdaňovanej nehnu-
teľnosti (parcelné číslo, súpisné 
číslo, výmera nehnuteľnosti, dá-
tum vzniku, resp. zániku daňovej 
povinnosti). Nevypisuje už sa-
motný výpočet dane ako to bolo 
doteraz – zostáva na správcovi 
dane. Je však vhodné, pre vlast-
nú kontrolu, ako aj pre získanie 
prehľadu o sadzbách daní v obci, 
odkontrolovať si výpočet podľa 
všeobecne záväzného nariadenia 
obce, resp. mesta. Čiastkové 
daňové priznanie sa uvádza už 
len za nehnuteľnosti, pri kto-
rých došlo k zmene v priebehu 
predchádzajúceho obdobia, t. j.
čiastkové daňové priznanie sa 
už nepodáva sumárne za všet-
ky nehnuteľnosti evidované 
v danom katastri k 1. januáru 
príslušného kalendárneho roka.

Za nehnuteľnosti, pri ktorých 
nastanú zmeny ovplyvňujúce 
výšku daňovej povinnosti v prie-
behu roku 2013, je občan povinný 
podať priznanie k dani z nehnu-
teľností na príslušnom obecnom 
alebo mestskom úrade(v katastri 
ktorého sa nehnuteľnosti nachá-
dzajú) v lehote do 31.1.2014. 
Novelou zákona zároveň zanikla 
oznamovacia povinnosť k da-
ni z nehnuteľnosti občanov 
v priebehu kalendárneho roka. 

Výnimkou je iba nehnuteľnosť 
nadobudnutá vydražením, pri 
ktorej je povinnosťou občana 
podať priznanie k dani z nehnu-
teľnosti v priebehu kalendárneho 
roka, konkrétne do 30-tich dní od 
vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt 
alebo nebytový priestor v byto-
vom dome v spoluvlastníctve 
viacerých osôb, priznanie k da-
ni z nehnuteľností podá každý 
spoluvlastník do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 
spoluvlastníci dohodnú, prizna-
nie podá zástupca, ktorého určili 
dohodou, pričom túto skutočnosť 
je potrebné vyznačiť v priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo 
nebytový priestor v bytovom do-
me v bezpodielovom spoluvlast-
níctve manželov, priznanie podá 
jeden z manželov.

Druhou časťou spoločného 
priznania je priznanie k dani 
za psa.

Daňová povinnosť k dani za psa 
vzniká občanovi (vlastníkovi psa) 
prvým dňom kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom 
dane za psa (pes starší ako 6 
mesiacov) a zaniká posledným 
dňom mesiaca, v ktorom občan 
prestal byť vlastníkom psa (úhyn 
psa, predaj alebo darovanie psa).

Priznanie k dani za psa podá-
va vlastník psa:
• pri vzniku daňovej povinnosti 

najneskôr do 30 dní odo dňa, 
kedy pes dosiahol vek 6 me-
siacov,

• pri zániku daňovej povinnosti 
najneskôr do 30 dní odo dňa, 
kedy daňovník prestal byť vlast-
níkom psa.
Ak pri zániku daňovej povin-

nosti daňovník podá v stanovenej 
30-dňovej lehote priznanie k dani 
za psa, má nárok na vrátenie 
pomernej časti dane. Ak nepodá 
priznanie k dani za psa v stano-
venej lehote, nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká.

30 – dňová oznamovacia povin-
nosť k dani za psa, ktorá platila 
do konca roka 2012 bola nahra-
dená jednotným daňovým prizna-
ním. To znamená, že ak v priebe-
hu roka nastanú zmeny ovplyv-
ňujúce výšku daňovej povinnosti 
dane za psa (nadobudnutie psa, 
predaj alebo darovanie, či úhyn 
psa) občan podáva daňové pri-
znanie, resp. čiastkové daňové 
priznanie do 30 dní od dátumu 
vzniku tejto skutočnosti, čiže 
v priebehu kalendárneho roka!

V roku 2013 správca dane vy-
rubí daň z nehnuteľností, daň za 
psa, daň za predajné automaty 
a daň za nevýherné hracie prí-
stroje podľa stavu k 1. januáru 
2013 jedným rozhodnutím, v 
ktorom určí lehoty splátok na 
zaplatenie a spôsob označenia 
týchto splátok.

V zmysle uveden ého netreba 
zaplatiť miestnu daň za psa do 
31. januára 2013, je potrebné 
počkať na doručenie rozhod-
nutia a až potom v lehote urče-
nej v rozhodnutí daň zaplatiť.

Ing. Anna Kupcová,
odbor riadenia daní a účtovníctva

Zmeny v dani z nehnuteľnosti a v dani za psa na rok 2013

Výberové konanie
Vedenie spoločnosti  ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., Mierová ul. 39335, 976 46 Valaská

vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície

referent v oddelení zasielateľských činností
Požiadavky:

• úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
• výborná znalosť anglického jazyka,
• vítaná znalosť nemeckého a talianskeho jazyka,
• znalosť práce s PC,
• komunikatívnosť, zodpovednosť, rozhodnosť,
• aktívny prístup k plneniu úloh.

Pracovná náplň: obstaranie prepravy tovaru a s tým súvisiacich činností. 
Finančné ohodnotenie v zmysle platných mzdových predpisov v spoločnosti.

Uzávierka prihlášok: 30. januára 2013 do 12 hod.
Tel. kontakt: Ing. Anna Kováčová, 048 – 645 1670

e-mail: kovacova@zelpo.sk



a p ro jekč -
n ý c h  č i n -
ností až po 
činnosti súvi-
siace s výro-
bou v našej 
p revádzke 
a inštalácii 
u zákazníkov a hľadať všetky mož-
né cesty vedúce k úsporám.
   Rok 2012 bol pre našu spoločnosť 
v určitom smere prelomovým rokom. 
Firma prešla v roku 2011 náročným 
obdobím, kedy s cieľom udržania 
zamestnanosti boli uzatvorené ne-
výhodné kontrakty. Táto skutočnosť 
negatívne ovplyvnila vývoj v spo-
ločnosti v minulom roku a vyústila 
do rozsiahlych zmien v personálnej 
oblasti, aj v organizačnej štruktúre. 
Kladný výsledok hospodárenia na 
konci roku 2012 potvrdil správnosť 
nastúpeného smeru.
   Ďalšou úlohou, ktorá pred našou 
spoločnosťou v tomto roku stojí, 
je nutnosť spoločnosť procesne 
i personálne stabilizovať a zabez-
pečiť tak jej najvyššiu efektivitu. 
Pretože aj tieto aspekty významne 
ovplyvňujú pozíciu, kde  bude fir-
ma v nasledujúcich rokoch stáť. 
Ak budeme efektívni, rýchli a ak 
budeme  mať spoľahlivý kolektív 
profesionálnych zamestnancov 
kráčajúcich za jedným spoločným 
cieľom, nemusíme sa ničoho obá-
vať. Taká firma, s našou tradíciou 
a našim know-how, určite svoje 
miesto na svetových trhoch obháji.
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  - Predsavzatia pre rok 2013 sú 
logicky podobné tým z minulých 
rokov. Hlavnou úlohou je zabez-
pečiť dostatok zákaziek a potrebné 
finančné výnosy. V tomto roku 
sme si však dali ešte jedno pred-
savzatie, naďalej rozvíjať imidž 
firmy a dokázať, že TS 
Plzeň a.s. je kvalitná, 
spoľahlivá a perspek-
tívna firma, ktorá má 
pevné miesto na trhu 
a všetky predpoklady 
pre ďalší rozvoj.
   Na splnenie prvé-
ho bodu máme veľmi 
dobré predpoklady, pretože pre 
rok 2013 máme už tržby zabez-
pečené na viac ako 80 percent 
a výroba je naplnená na zhruba 
65 percent potrebných zákaziek. 
V súčasnosti kontrahované ob-
chodné prípady spolu s kontraktmi, 
ktoré plánujeme uzavrieť do konca 
februára tohto roku, dávajú nádej 
plného vyťaženia firmy. Pritom z 
viac ako 90 percent ide o výrobky 
dodané na báze vlastného know 
– how a takmer 80 percent našej 
produkcie tvorí export. To svedčí 
o svetovej úrovni našich výrobkov, 
vyhovujúcich dodacích lehotách, 
kvalitnej a systémovej práci všet-
kých pracovníkov, počnúc obcho-
dom cez inžiniering, technológiu, 
výrobu s expedíciou a externými 
montážami končiac. Je to zároveň 
dôkaz, že sme pre zákazníkov za-
ujímavým a kvalitným dodávate-

Vaše novoročné predsavzatia
Ing. Milan JIRASKO, generálny riaditeľ TS Plzeň a.s.

    -Želám všetkým spoloč-
nostiam ŽP GROUP, ale aj 
ich zamestnancom a rodin-
ným príslušníkom, úspešný 
rok 2013, veľa šťastia, zdra-
via a spokojnosti. 
Miera spokojnosti 
zamestnancov je 
najlepším hodno-
t iac im kr i tér iom 
stavu firmy. 
  S  p o t e š e n í m 
konštatujem, že 
rok 2012 bol v Žia-
r o m a t e  ďa l š í m 
úspešným rokom,  aj napriek 
výraznému poklesu preda-
ja našich výrobkov v druhom 
polroku. Napriek tomu sme 
dokázali vytvoriť výsledok 
hospodárenia v súlade s plá-
nom. Za dosiahnuté výsledky 
ďakujem všetkým našim za-
mestnancom. Predovšetkým 
ich pričinením sme zvládli zvy-
šujúce sa nároky na zlepšenie 
produktivity práce a kvalitu 
produkcie. Poďakovanie patrí 

ľom. Najmä v odboroch hydraulic-
kých a kovacích vulkanizačných li-
sov sme sa v priebehu posledných 
piatich – šiestich rokov zaradili 
medzi najznámejších dodávateľov 
vo svete.
   Všetky uvedené aspekty by 

samotné pre získa-
nie zákaziek nestačili. 
V súčasnosti je pri vý-
berových riadeniach 
takmer vždy jedným 
z rozhodujúcich ukazo-
vateľov cena zariadenia. 
Vzhľadom k súčasnej 
ekonomickej situácii sa 

výrazne obmedzujú investície a zá-
kazníci buď rušia alebo odsúvajú 
modernizačné projekty na neskôr. 
Zákaziek je preto nedostatok, čo 
vedie k značnému ostreniu konku-
renčného boja medzi dodávateľmi 
zariadení. Uspieť môže len ten, 
kto je schopný ponúknuť nielen 
zariadenie potrebnej technickej 
úrovne a v extrémne krátkych do-
dacích lehotách, ale i v prijateľných 
cenových reláciách. Cena, ktorá 
zabezpečuje získanie kontraktu, 
je vo väčšine prípadov na hranici 
únosnosti a často aj pod ňou. Za-
bezpečenie nákladovosti našich 
výrobkov, ktorá by umožňovala 
konkurenčne schopné ceny pri 
potrebnej finančnej efektívnosti 
zákaziek, je preto pre našu spoloč-
nosť jednoznačne hlavnou úlohou. 
Musíme znovu analyzovať celý 
výrobný proces od konštrukčných 

Ing. Ľubomír KUPEC, generálny riaditeľ 
Žiaromat a.s.

aj za aktívnu účasť 
pri zavádzaní do 
výroby nových dru-
hov výrobkov, bez 
ktorých je existen-
cia firmy otázna.  
Poďakovanie patrí 
aj do Podbrezovej 
– Predstavenstvu 
ŽP a.s., ale aj ďal-

ším zamestnancom odborných 
a výrobných útvarov ŽP a.s., 
za veľmi účinnú a efektívnu 
pomoc, ktorej sa nám dostáva 
pri riešení problémov a majú 
priamy vplyv na chod Žiaro-
matu. Verím, že aj v nasledujú-
com období sa táto spolupráca 
bude rozvíjať v prospech celej 
ŽP GROUP.
   Som presvedčený, že cesta 
spolupráce je jediná správna 
a zabezpečí úspech všetkým.  - V roku 2012 sme 

prvýkrát fungovali po 
celý rok ako súkromná 
bezpečnostná služba. 
Absolútnou prioritou je 
pre nás zabezpečova-
nie ochrany pre ŽP a.s. 
a ďalšie spoločnosti ŽP 
Group. Začiatkom roka 
sme preto absolvovali množstvo 
zložitých rokovaní s partnerský-
mi SBS, aby sme dokázali tieto 
úlohy zabezpečiť. Šlo predovšet-
kým o objekty ŽP EKO QELET 
a.s.  V spolupráci so ŽP a.s. sme 
prijali množstvo opatrení, tech-
nických aj organizačných, ktoré 
smerovali k zníženiu rizika bez-
pečnostných incidentov a aby sa 
zrýchlila a skvalitnila kontrola, v pr-

  - Prelom roku je pre 
mňa vždy obdobím  na 
bilancovanie a násled-
ne je to čas na pre-
mýšľanie o tom aké momenty 
a udalosti, ktoré  v uplynu-
lom roku prebehli, ovplyv-
nili celkový vývoj 
a  v  p r a c o v n e j 
oblasti výsledok 
našej spoločnosti. 
V nadväznosti na 
dos iahnuté vý-
sledky našej spo-
ločnosti ŽP Trade 
Bohemia a.s. v ro-
ku 2012 môžem konštatovať, 
že minulý rok bude zapísaný 
ako ďalšie úspešné obdobie 
v našej firemnej histórii. Sú-
časná situácia na trhu nie je 
jednoduchá. Pokles dopytu 
sme zaznamenali už v prie-
behu štvrtého štvrťroka 2012, 
keď objemy objednávok od 
našich obchodných partnerov, 
tradičných veľkoobchodných 
spoločností a výrobných sub-
jektov, boli nižšie, ako býva 
pred záverom roka zvykom. 
Uvedený stav pretrváva aj 

Martin ČERMÁK, generálny riaditeľ 
ŽP TRADE BOHEMIA a.s.

naďalej, potvrdzujú to aj prvé 
dva mesiace nového roka. 
Som optimista, verím, že táto 

situácia čoskoro 
odznie a my bude-
me schopní vďa-
ka kvalitnej pro-
dukcie, flexibilite 
a zákazníckemu 
servisu plniť naše 
úlohy minimálne 
v rozsahu obchod-

ného plánu pre rok 2013. 
V druhej polovici roku 2013 
budeme mať tú česť, otvoriť 
a začať prevádzku nového 
sídla spoločnosti, v súčas-
nosti vo výstavbe. Ďakujem 
Predstavenstvu Železiarní 
Podbrezová a.s. za podporu 
a spoluprácu týkajúcu sa tejto 
investičnej akcie.
  Prajem všetkým zamest-
nancom skupiny ŽP GROUP 
v novom roku pevné zdravie, 
šťastie a spokojnosť v pra-
covnom a rodinnom živote. 

Ing. Jozef BÁNIK, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.
   - V týchto dňoch ešte hodnotíme 
uplynulý rok, ale už teraz môžeme 
konštatovať, že sme rok 2012 splnili 
vo všetkých ukazovate-
ľoch, čím sme naplnili 
základné poslanie na-
šej spoločnosti - zabez-
pečiť oceľový šrot pre 
materskú hutu v čase, 
množstve a kvalite.
   Teší aj fakt, že sme 
výsledok dosiahli bez 
závažnejších úrazov a bezpeč-
nostných incidentov, čo nie je pri 
spracovaní vyše 200 tisíc ton šrotu 
ročne až tak jednoduché. Chcel by 
som využiť príležitosť a úprimne sa 
poďakovať odborným útvarom a 

prevádzkarňam ŽP a.s. za nezištnú 
a neformálnu pomoc, ktorú nám 
doposiaľ poskytujú.

   Každý z posledných ro-
kov bol vždy náročnejší, 
preto aj predsavzatia z 
mojej strany sú opatr-
nejšie a reálnejšie. Určite 
by som si neželal riešiť v 
novom roku situácie, kto-
ré sú spojené s ľudským 
nešťastím, či vážnejšími 

škodami - čo je to najdôležitejšie v 
„šrotárskej“ spoločnosti.
   V obchode zo šrotom a jeho 
spracovaním už nestačia intuitívne 
rozhodnutia. Je to sofistikovaný 
systém, ktorý vyžaduje komplex-

    -  Uplynulý rok bol pre nás 
pomerne zložitý, podarilo sa 
nám však spoločným úsi-
lím zvládnuť všetky úskalia 
a napokon sme ho úspešne 
zvládli. Ani tohtoročná ces-
ta nebude ľahká 
a našim tohtoroč-
ným predsavzatím 
je opäť čeliť prob-
lémom a vytvoriť 
podmienky na ich 
zdolanie. Nové 
trendy nám cestu 
uľahčia a pomô-
žu pri znižovaní nákladov. 
K naplneniu predsavzatí 

Mgr. Peter SUJA, riaditeľ, 
ŽP Bezpečnostné služby s. r. o.

vom rade na strážnych 
stanovištiach v ŽP a.s. 
Mnoho z toho, čo sme si 
predsavzali,  sa nám po-
darilo splniť, ale otvore-
ne treba povedať, že do 
roku 2013 prenášame aj 
niekoľko nevyriešených 
prípadov. Jedno moje 

veľké prianie sa týka práve tých-
to prípadov. Bol by som šťastný, 
ak by sa nám podarilo presvedčiť 
všetkých zamestnancov ŽP a.s. 
a dcérskych spoločností, že ochra-
ňovať majetok  firmy je potrebné 
a patrí to medzi základné povin-
nosti každého zamestnanca. Že 
ochrana majetku by mala byť pre 
každého zamestnanca takou istou 
samozrejmosťou, ako je napríklad 

používanie ochranných pracovných 
prostriedkov. Zamestnanci by si 
mali všímať, čo sa deje v ich okolí, 
mali by upozorňovať na prípadné 
nedostatky, nebáť sa povedať, ak 
niečo v poriadku nie je alebo nie-
kto tejto firme škodí. Potom by sa 
nestalo, že pri hľadaní páchateľov 
„nikto nič nevidel, nepočul, o iných 
sa nastará“ a podobne. Nemali by 
sme byť ľahostajní k okoliu, ale ma-
li by sme si uvedomiť, že „normálne 
je starať sa“. 
   Rok 2013 nebude ľahký, ale ja 
nemám pochybnosti, že by sa nám 
spoločnými silami nepodarilo pre-
konať tieto, nie veľmi dobré časy. 
Prajem všetkým pevné zdravie, 
úspechy v osobnom aj pracovnom 
živote a veľa dôvodov na úsmevy. 

Ing. Andrej OROLÍN, konateľ KBZ s.r.o.

všetkým prajem 
veľa šťastia, zdra-
via a pracovných 
úspechov. Dúfam, 
že v spolupráci so 
všetkými dcérsky-
mi spoločnosťami 
a hlavne s mater-
skou f i rmou ŽP 

a.s. sa nám podarí aj tento 
rok úspešne zakončiť.

nejšie ria-
denie ľudí, 
techniky a 
toku infor-
mácií. Je-
ho správne 
nastavenie 
a udržanie 
je mojím ďalším želaním. 
Pri vekovom rozbore zamestnancov 
spoločnosti zisťujem, že zoznam 
starších je čoraz dlhší. Uvedomu-
jem si nástojčivejšie, čo je v živote 
dôležité a čo nie. Zdravie, rodin-
né šťastie, tvorivá a nekonfliktná 
pracovná atmosféra je mojím naj-
vrúcnejším želaním pre všetkých v 
novom roku 2013. 
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Sadzba dane z príjmov je 19 percent.
Suma životného minima k 1. januáru 
2012 je ustanovená vo výške 189,83 
eura. Táto suma je dôležitá pre určenie 
rôznych nezdaniteľných častí základu 
dane z príjmov.

Podanie daňového priznania
Každý zamestnanec je povinný vysporia-
dať si  daňovo   príjmy dosiahnuté za rok 
2012 – buď ročným zúčtovaním preddav-
kov alebo podaním daňového priznania. 
Zamestnávateľ vykoná zamestnancovi na 
jeho požiadanie ročné zúčtovanie dane z 
príjmov dosiahnutých za predchádzajúci 
kalendárny rok. Zamestnanec je povinný 
o vykonanie ročného zúčtovania požiadať 
do 15. februára 2013.
  V prípade, že zamestnanec nepožiada 
alebo nemôže požiadať o vykonanie tohto
zúčtovania (mal príjmy mimo zamestna-
nia – napr. ako živnostník), je povinný 
do 31. marca podať daňové priznanie za 
príjmy dosiahnuté v roku 2012. Zároveň 
zamestnanec, ktorý podáva daňové pri-
znanie, musí vypočítanú daň aj zaplatiť 
do 31. marca. Keďže v roku 2013 deň 31. 
marec pripadá na nedeľu a 1. apríla je 
Veľkonočný pondelok, predlžuje sa lehota 
na podanie daňového priznania  a taktiež 
na zaplatenie dane z príjmov do 2. apríla 
2013.
  Výška zdaniteľných ročných príjmov da-
ňovníka, do ktorej daňovníkovi nevznik-
ne povinnosť podať daňové priznanie 
k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 
2012, predstavuje sumu 1 822,37 eura (t.j. 
50 percent zo sumy zodpovedajúcej 19,2 
násobku sumy 189,83 eura = 3 644,74 
eura).
  Nezdaniteľné časti základu dane sa 
uplatňujú len pri tzv. aktívnych príj-
moch, tzn. pri príjmoch  zo závislej 
činnosti (§ 5 zákona 595/2003 Z.z.) 
a príjmoch z podnikania, okrem príj-
mov z prenájmu (§ 6 ods. 1 a 2 zákona 
595/2003 Z.z.).

Nezdaniteľné časti 
základu dane na daňovníka 

• Ak je ročný základ dane daňovníka rov-
ný alebo nižší ako 18 983 eur (= 100 
x 189,83 eura), nezdaniteľná časť zák-
ladu dane na daňovníka za rok 2012 je 
3 644,74 eura (t.j. suma zodpovedajúca 
19,2 násobku sumy platného životného 
minima = 19,2 x189,83 eura).

• Ak je ročný základ dane daňovníka vyš-
ší ako 18 983 eur, nezdaniteľná časť 
základu dane na daňovníka za rok 2012 
sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
8 390,486 eura (t.j. 44,2 x 189,83 eura) a 
jednej štvrtiny základu dane daňovníka.

Napr: zamestnanec dosiahol zdaniteľný 
ročný príjem (tzn. po odpočítaní povinného 
zdravotného a sociálneho poistenia) za rok 
2012 vo výške 20 000 eur, potom jeho ne-
zdaniteľná časť základu dane na daňovní-
ka bude počítaná nasledovným spôsobom: 
8 390,486 - (20 000:4)= 8 390,486 – 5 000 
= 3 390,486, po zaokrúhlení 3 390,49.
Záver: namiesto nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane na daňovníka za rok 2012 
v sume 3 644,74 eura mu bude môcť byť 
uplatnená nezdaniteľná časť základu dane 
na daňovníka len vo výške 3 390,49 eura.

Nezdaniteľné časti základu dane 
daňovníka na manželku (manžela)

Suma nezdaniteľnej časti základu dane 
daňovníka na manželku (manžela) sa 
vyčísli podľa dosiahnutého ročného zák-
ladu dane daňovníka a zároveň dosiah-
nutých vlastných príjmov jeho manželky 
(manžela).
• Ak je základ dane daňovníka rovný ale-

bo nižší ako 33 561,94 eura (176,8 x 
189,83) a manželka (manžel) nemala v 
roku 2012 žiadny vlastný príjem, nezda-
niteľná časť základu dane na manželku 

(manžela) za rok 2012 je 3 644,74,30 
eura (t.j. suma zodpovedajúca 19,2 ná-
sobku sumy platného životného minima)

• Ak je základ dane daňovníka rovný alebo 
nižší ako 33 561,94 eura a manželka 
(manžel) mala v roku 2012 vlastný prí-
jem nepresahujúci sumu 3 644,74 eura, 
nezdaniteľná časť základu dane na man-
želku (manžela) za rok 2012 sa vypočíta 
ako rozdiel medzi sumou 3 644,74 eura 
a vlastným príjmom manželky (manžela).

• Ak je základ dane daňovníka rovný alebo 
nižší ako 33 561,94 eura a manželka 
(manžel) mala v roku 2012 vlastný príjem 
presahujúci sumu 3 644,74 eura, nezda-
niteľná časť základu dane na manželku 
(manžela) za rok 2012 je nula.

• Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 
33 561,94 eura a manželka (manžel) 
nemala v roku 2012 žiadny vlastný prí-
jem, nezdaniteľná časť základu dane 
na manželku (manžela) za rok 2012 
sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
12 035,222 eura (t. j. 63,4 x platné život-
né minimum) a jednou štvrtinou základu 
dane daňovníka, ak je tento rozdiel nižší 
ako nula, nezdaniteľná časť základu 
dane daňovníka na manželku = 0.

• Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 33 
561,94 eura a manželka (manžel) mala v 
roku 2012 vlastné príjmy, nezdaniteľná 
časť základu dane daňovníka na man-
želku (manžela) za rok 2012 sa vypočí-
ta ako rozdiel 
medzi  sumou 
1 2  0 3 5 , 2 2 2 
eura a jednou 
štvrtinou zákla-
du dane daňov-
níka, zníženej 
o vlastný prí-
jem manželky 
(manžela), ak 
je tento rozdiel 
nižší ako nula, 
nezdan i te ľná 
čas ť  zák ladu 
dane daňovníka na manželku = 0.

Upozorňujeme:
ak bol daňovník na začiatku roka 2012 
(tzn. 1. januára 2012) poberateľom pred-
časného starobného dôchodku alebo  
starobného dôchodku zo sociálneho po-
istenia, výsluhového dôchodku alebo ak 
mu bol dôchodok priznaný spätne k 1. 
januáru 2012, nemá nárok na odpočíta-
teľnú položku. V prípade, že výška jeho 
dôchodku za rok 2012 je však nižšia ako 
3 644,74 eura, môže si uplatniť zníženie 
daňového základu vo výške rozdielu medzi 
sumou 3 644,74 eura a sumou dôchodku 
vyplateného v roku 2012.

Daňový bonus
Daňový bonus za rok 2012 je 249,24 eura. 
Výška mesačného daňového bonusu za  
január až jún 2012 je 20,51 eura mesačne, 
za júl až december 2012 je 21,03 eura 
mesačne. Výška zdaniteľných príjmov zo 
závislej činnosti na uplatnenie daňového 
bonusu za rok 2012 predstavuje sumu 
aspoň 1 963,20 eura (t.j. 6x minimálna 
mesačná mzda 327,20 eura). U daňov-
níka s príjmami z podnikania (§ 6) výška 
zdaniteľných príjmov musí byť aspoň vo 
výške 1 963,20 eura a vykázanie základu 
dane (čiastkového základu dane) z príjmov 
podľa § 6. Suma minimálnej mzdy pre rok 
2011 je 327,20 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 príleži-
tostných činností), sú oslobodené od dane,
ak úhrn týchto príjmov nepresiahol v roku 
2012 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 prevo-
du opcií), písm. e) (z prevodu cenných 
papierov), písm. f) (z prevodu podielu 
na s.r.o., k. s. alebo členských práv 
družstva), ak nejde o príjmy, z ktorých 
sa daň vyberá zrážkou, sú oslobodené 
od dane, ak úhrn týchto príjmov znížený 
o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 zákona o 
dani z príjmov nepresiahol v roku 2012 
sumu 500 eur. Ak tento rozdiel presia-
hol sumu 500 eur, do základu dane sa 
zahrnie len rozdiel nad túto ustanovenú 
sumu. Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z 
prenájmu, 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, 
uplatní sa oslobodenie od dane najviac 
v úhrnnej výške 500 eur.

Výdavky percentom z príjmov
Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom 
z príjmov, môže si uplatniť výdavky vo výš-
ke 40 percent (pri príjmoch z podnikania, 
z inej samostatnej zárobkovej činnosti 
a z prenájmu - § 6 ods. 10 zákona o dani 
z príjmov). U daňovníka s príjmami z 
príležitostnej poľnohospodárskej výroby, 
lesného a vodného hospodárstva (§ 8 ods. 
1 písm. a/ zákona o dani z príjmov) sú tieto 
výdavky vo výške 25 percent.

Minimálna výška dane za rok 2011
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňova-
cie obdobie nepresiahne sumu 16,60 eura,

a lebo  ce l kové 
zdaniteľné príjmy 
daňovníka za rok 
2012 nepresiah-
nu sumu 1 822,37 
eura (t. j. 50 per-
c e n t  z o  s u m y 
zodpovedajúcej 
sume 3 644,74 
eura, ktorá pred-
stavuje nezdani-
te ľné minimum 
na daňovníka), 
a ak si daňovník 

neuplatňuje nárok na daňový bonus.
Odporúčanie

Ak vaše deti boli na letnej brigáde a za-
mestnávateľ im neurobil ročné zúčtovanie 
dane z príjmov, podajte priznanie k dani z 
príjmov. V prípade, že zarobili za rok 2012 
menej ako 3 644,74 eura (bez zákonného 
zdravotného a sociálneho poistenia), da-
ňový úrad deťom vráti všetku daň, ktorú im 
zamestnávateľ zrazil. Daň vráti poštovou 
poukážkou alebo na účet, podľa toho, 
ktorá možnosť bude zaškrtnutá v podanom 
priznaní. Povinnou prílohou priznania musí 
byť potvrdenie zamestnávateľa o vyplate-
ných príjmoch fyzickej osoby zo závislej 
činnosti a o zrazených preddavkoch na 
daň za obdobie 2012.

Zamestnanecká prémia
Zamestnanecká prémia sa zaviedla s 
účinnosťou od 1. januára 2009. Ide vlast-
ne o zápornú daň, na ktorú budú mať 
nárok zamestnanci s nízkym príjmom. 
Títo zamestnanci nebudú daň platiť, ale 
naopak, štát im bude vyplácať na základe 
ročného zúčtovania dane určitú sumu - ta-
kzvanú zamestnaneckú prémiu. Mzdová 
účtovníčka v ročnom zúčtovaní dane za 
rok 2012 zamestnancovi od základu da-
ne (základ dane je príjem zamestnanca 
znížený o jeho odvody) odpočíta sumu 
nezdaniteľnej časti na daňovníka, teda 
sumu 3 644,74 eura. Ak bude výsledok 
záporné číslo, zamestnanec nebude platiť 
žiadnu daň, ale naopak, bude mať nárok 
na zamestnaneckú prémiu. Tá sa vypo-
číta ako 19 percent z tohto záporného 
čísla (pripomíname, že ide o základ dane 
znížený o 3 644,74 eura). Výsledná suma 
je zamestnanecká prémia, ktorú mzdová 
účtovníčka zamestnancovi vyplatí.

Napríklad:
Zamestnancovi, ktorý za rok 2012 dosiah-
ne príjmy zo závislej činnosti vo výške od
1 963,20 eura (6-násobok minimálnej 
mzdy) do 3 926,40 eura (12-násobok mi-
nimálnej mzdy), sa zamestnanecká prémia 
vypočíta takto:
ZP = 19 percent z (3 400,56 eura - základ 
dane zo sumy 12-násobku min. mzdy) 
= 46,40  eura.
Ukážme si, ako sa táto suma vypočíta:
Základ dane z 12-násobku minimálnej 
mzdy, čiže zo sumy 12x327,20 eura sa 
vypočíta takto:
  Mzda - odvody = 3 926,40-525,84=3 400,56 
eura (odvody zamestnanca zo sumy 327,20  
eura sú vo výške 43,82 eura za mesiac, 
t. j. 525,84 eura za rok, minimálna mzda na 
1 mesiac je 327,20 eura, t.j. 3 926,40 eura 
za rok). Rozdiel nezdaniteľnej časti a zák-
ladu dane je: 3 644,74–3 400,56 = 244,18 
eura. Z toho 19 percent je 46,40 eura.
Zamestnanecká prémia, teda záporná 
daň, sa zamestnancovi vypočíta a priz-
ná až po skončení roka 2012 v ročnom 
zúčtovaní dane, prípadne na základe po-
daného daňového priznania. Pri výpočte 
mesačných preddavkov na daň bude mať 
zamestnanec s nízkym príjmom výslednú 
nulu, žiadna suma sa mu vyplácať nebu-
de (napríklad zamestnanec so základom 
dane 280 eur, po odpočítaní mesačnej 
nezdaniteľnej časti 303,72 eura bude 
mať nulový výsledný základ dane, nulové 
preddavky a žiadna suma sa mu nebude 
ani doplácať – musí počkať na ročné 
zúčtovanie).

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 čin-
nosti vykonávanej len na území Slovenskej
republiky, v úhrnnej výške aspoň 6-násob-
ku minimálnej mzdy. To pre rok 2012 zna-
mená príjem najmenej vo výške 1 963,20 
eura. A čo je dôležité, príjmy musí mať 
najmenej po dobu šesť kalendárnych 
mesiacov, kde musí ísť o príjmy plynúce z
pracovnej zmluvy.
Čiže:
- na zamestnaneckú prémiu nemá nárok 
zamestnanec, ktorý má súčasne príjmy aj 
z podnikania alebo aj z prenájmu,
- ďalej zamestnanec nesmie inkasovať 
podiely na zisku, nesmie mať príjmy za 
prácu spoločníka v s.r.o., ani odmeny za 
výkon funkcie štatutára, napríklad konateľa 
v s.r.o., člena dozornej alebo správnej rady 
a podobne,
- nárok na zamestnaneckú prémiu nemá 
ani poberateľ dôchodku (starobného, 
predčasného starobného alebo výsluho-
vého dôchodku),
- zamestnanec so základom dane (príjmy 
mínus odvody zamestnanca) vo výške 
sumy nezdaniteľnej časti na daňovní-
ka a vyšším, čiže so základom dane za 
rok 2012 vo výške 3 644,74 eura a viac, 
nemá nárok na zamestnaneckú prémiu. 
Takémuto zamestnancovi sa vypočíta daň 
obvyklým spôsobom.
  Najvyššia možná suma zamestnanec-
kej prémie je 46,40 eur. Je to dané zo 
zákona ako 19 percent z rozdielu sumy 
3 644,74 eura a základu dane z 12-ná-
sobku minimálnej mzdy. 
  A pozor, zamestnanec, ktorý bude po-
berať príjmy zo závislej činnosti menej 
ako dvanásť kalendárnych mesiacov, 
bude mať sumu zamestnaneckej prémie 
krátenú podľa počtu kalendárnych me-
siacov, v ktorých poberal príjmy.

Ing. Zuzana Peniaková,
odbor práce a miezd

Daňové minimum k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2012
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   Dňa 23. októbra 2012 bola v priesto-
roch Hradu Ľupča nainštalovaná stála 
expozícia výberu z tvorby profesora 
Jána Kulicha. Návštevníci sa môžu 
s vystavovanými dielami zoznámiť už 
na hradnom nádvorí.  Vysoko repre-
zentatívny priestor nádvoria bol obo-
hatený o autorské odliatky Svätopluka, 
Mateja Bela Funtíka a bronzovú sochu 
Havrana. Svätopluk, symbol hrdosti 
Slovákov, Matej Bel polyhistor, čiže sym-
bol všestrannej vzdelanosti a Havran, 
symbol Mateja Hunyadiho (Corvínus). 
Všetky tieto symboly sú späté s hradom 
a zároveň podávajú svedectvo o Kuli-

Nová stála expozícia na Hrade Ľupča sprístupnená verejnosti
chovom trvalom vzťahu ku kultúrnemu 
dedičstvu národa. 
   Ján Kulich sa narodil v roku 1930 vo 
Zvolenskej Slatine, čo je len kúsok cez 
kopec k historickému  ľupčianskemu 
panstvu. Dlhé roky pôsobil ako profesor 
a rektor Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave. Svojou tvorbou obsiahol 
všetky sochárske žánre a techniky, 
tradičné a nové materiály. Osobitné 
umelecké ambície preja-
vil v portrétnej, me-
dailérskej a mo-
numentá lne j 
tvorbe, ale aj 

v tvorbe drobných plastík. Získal mnoho 
domácich a medzinárodných ocenení, 
čoho dôkazom sú pomníky a sochy na 
mnohých miestach Slovenska. Kto by 
už len nepoznal jeho Valašku na zvo-
lenskom námestí, Jánošíka v Terchovej, 
súsošie na Slavíne alebo Vítanie pred 
Slovenskou národnou radou? 
   Pozoruhodnú druhú časť stálej ex-
pozície tvorí výber diel inštalovaných 
v priestore zreštaurovanej Rubigalo-

vej veže. Sú tu prezentované 
diela s ľudovým motívom, 

v  podobe  b ronzových 
plastík Jánošíka, Baču 
Nosáľa, Vynášania Mo-
reny alebo jednotlivých 
členov legendárnych Ri-
naldovcov. Steny expozí-

cie sú lemované kolekciou 
desiatich medailí s názvom 

„Svätci na Slovensku“. Po-
zornosti návštevníkov by ne-

mala ujsť séria bronzových relié-
fov s pomenovaním „Osudy“. 
Výstavu tematicky dopĺňajú 

kresby a zvyš-
né  bronzové 
medaily. 
   Inštalácia  
expozície na 
hrade je vý-
berom z tvorby majstra Jána Kulicha. 
Svojím obsahom predstavuje hlavný 
okruh autorovho tvorivého záujmu. Kon-
cepcia výstavy sleduje stvárňovanie tém 
z histórie a rôznych prejavov tradičnej 
kultúry, ktoré sa autorovi stali celoži-
votným programom. Samozrejme, cie-
ľom koncepcie bolo vytvorenie divácky 
úspešnej inštalácie. 
   V sprístupňovaní novo inštalovaného 
umeleckého bohatstva, ukrývajúceho 
sa v priestoroch hradu, vás budeme 
informovať aj v ďalšom čísle Podbrezo-
vana. Naším cieľom je, aby umelecký 
poklad, ktorý sa v jeho útrobách skrýva, 
neostal nepoznaný, ale aby vstúpil do 
povedomia obyvateľov horehronského 
regiónu i návštevníkov Hradu Ľupča. 

Bc. Vladimír Homola,
kastelán Hradu Ľupča

Pohľad do stálej expozície J. Kulicha

Matej Bel, bronz Svätopluk 

Autoportrét J. Kulicha, 
bronz

 objektívom A. Nociarovej
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 Jedálny lístok 28.1. – 3. 2. 2013 Jedálny lístok 4. – 10. 2. 2013 
Pondelok

Polievky: stupavská zabíjačková, pečivo
krupicová so zeleninou, pečivo

Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka
Bravčové stehno záhradnícke, slov. ryža, šalát

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Mexický šalát, pečivo

Natural rizoto so zeleninou
Šišky s Nutelou, kakao

Celozrnná bageta syrová
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: držková, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Plnený bravčový závitok, ryža, šalát
Pečené morčacie stehno, červená kapusta, 

knedľa
Vyprážaný karfiol, zem., tatárska omáčka

Syrové tajomstvo, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Lievance s džemom
Bageta šampiňónová so šunkou
Pečené kačacie stehno, pečivo

Streda
Polievky: prešporská, pečivo

kláštorná, pečivo
Domáca zabíjačka, zemiaky, čalamáda

Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb

Lipský šalát so špargľou, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom, Zakysanka

Maxi buchta s orech.- višňovou plnkou, 
vanil. krém

Bageta moravská
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievka: oravská fazuľová, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Prírodné kuracie prsia, zeleninová ryža, šalát
Važecká pochúťka, zemiakové placky

Cestovinový šalát s brokolicou
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát

Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Bageta s pikantným mäsom

Vyprážaná ryba, pečivo
Piatok

Polievky: šošovicová kyslá, pečivo
bulharská, pečivo

Vyprážaný brav. rezeň, zem. šalát s majonézou
Pražská hovädzia pečienka, tarhoňa, šalát

Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky
Pikantný syrový šalát, pečivo

Tofu s kuracími prsiami na čínsky spôsob
Palacinky s džemom a čokoládou

Bageta s kuracím mäsom
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: slepačia, pečivo

Kuracie stehno pivárske, kapusta, knedľa
Bravčové mäso na čínsky spôsob, ryža, šalát

Bageta Gurmán
Nedeľa

Polievka: kyjevské šči, pečivo
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát
Bageta Apetito

Pondelok
Polievky: terchovská, pečivo

karfiolová, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Zemiakové placky, Zakysanka

Šalát fazuľový so salámou a chrenom, pečivo
Bravčové mäso dusené s kelom

Šúľance so strúhankou
Bageta s pikantným mäsom

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo 
goralská, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zem. kaša, kompót
Bravčové mäso na zelenom korení, cestovina

Zemiakové knedličky s údeným mäsom, kapusta
Mrkvový šalát s marhuľami

Top šalát s kuracím mäsom, pečivo
Buchty na pare s Nutelou, mak. posýpka, kakao

Celozrnná bageta syrová
Pečená bravčová krkovička, pečivo

Streda
Polievky: gulášová, pečivo

paradajková s ryžou, pečivo
Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa

Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Štefanská sekaná pečienka, zem. prívarok, chlieb

Syrový šalát so šampiňónmi, pečivo
Ohnivé kuracie stehno orientálne, zelen. obloha

Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami
Bageta s kuracím mäsom

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: fazuľová kyslá, pečivo
roľnícka, pečivo

Pečené kuracie stehno, tarhoňa, šalát
Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát

Pizza zeleninová so salámou
Šalát rančerský, pečivo

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Hanácke koláče, kakao

Bageta Apetito
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: kapustová s úd. mäsom, pečivo

pohronská, pečivo
Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža, šalát

Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa
Vyprážaná treska plnená brokolicou a syrom, zem., 

šalát
Hydinový šalát, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Muffiny s čokoládou, kakao

Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: zeleninová s liatym cestom, pečivo

Belehradský brav. rezeň, opekané zem., uhorka
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Bageta moravská
Nedeľa

Polievka: nosická s cícerom, pečivo
Kuracie prsia s kešu orieškami, ryža, šalát

Hutnícke bravčové stehno, knedľa
Bageta salámová so šalátom

Podstatou bobkového listu je hor-
kosť a suchosť. Má schopnosť 
rozpúšťať a drobiť - rozpúšťa 
kamienky a pomáha pri všetkých 
ochoreniach močového mechúra, 
ako aj pri trombóze pečene, roz-
púšťa stvrdliny sleziny a pomáha  
odstraňovať opuchliny. Pre naj-
rôznejšie jedy pôsobí ako proti-
jed. Pomáha pri bolestiach kostí, 
krížov a sedacích nervov.
Dobrý odvar z bobkového listu:
5 g bobkového listu dáme do 300 
ml vody, päť minúť varíme a potom 
necháme odstáť v termoske. Odvar 
zlejeme a v priebehu dňa po malých 

dúškoch pijeme. Nesmie sa vypiť 
celé množstvo naraz, pretože by 
mohlo dôjsť k zhoršeniu problémov. 
Celú procedúru opakujeme tri dni 
po sebe a po týždni ju môžeme 
zopakovať.
   Nech vás po vypití odvaru nepre-
kvapí, keď sa pri vylučovaní objaví 
ružové zafarbenie moču, ku ktorému 
môže dochádzať aj každú pol ho-
dinu. Ide o to, že sa soli začnú tak 
rýchlo rozpúšťať, že dráždia močový 
mechúr. Presvedčiť sa o tom, že 
sa soli skutočne dobre rozpúšťajú, 
môžete za jeden až dva týždne. Ak 
ste mali nepohyblivé alebo bolesti-

vé kĺby, alebo ste trpeli bolesťami 
závislými na počasí, presvedčíte 
sa, že bolesti miznú a pohyblivosť 
sa zlepšuje.
   Bobkový list podporuje tráve-
nie. Vavrínové esencie a masti sa 
používajú k vnútornému liečeniu 
reumatizmu a odpudzovaniu hmyzu 
(odpudzujú škodcov múky). Olej sa 
používa pri podvrtnutiach a pomliaž-
deninách. Vo forme čaju znižuje 
cukor v krvi u diabetikov, pomáha 
pri dne. Obsahuje silice, glykosidy, 
alkaloidy, horčiny, trieslovinu atď. 
Horčiny z bobkového listu povzbu-
dzujú tvorbu  žlče, dôležitej pri pe-
čeni, poškodzovanej dlhodobým 
užívaním chemických látok.

(Internet)

O SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV
    Po oboznámení sa s jednou z nosných teórií o motivácii, s ktorou 
úzko súvisí spokojnosť zamestnancov, si môžeme priblížiť výsledky 
našej novinovej ankety, pričom sa nám v mysli iste vynorí zopár zmys-
luplných súvislostí.
   V novembrovom čísle novín bola uverejnená anketa, ktorá obsahovala 
niekoľko ukazovateľov spokojnosti rozdelených do dvoch skupín. Prvá 
skupina ukazovateľov súvisela priamo s pracovnou činnosťou zamest-
nanca. Po vyhodnotení sme získali výsledky znázornené v tabuľke:
Poradie Ukazovatele spokojnosti v práci:

1. Istota stáleho zamestnania
2. Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)
3. Dobré medziľudské vzťahy na pracovisku
4. Rast miezd
5. Možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti
6. Možnosť zvyšovania si kvalifi kácie
7. Zaujímavá náplň práce
8. Bezpečnosť na pracovisku
9. Kvalita stravovania

10. Hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti
11. Informovanosť o náplni vlastnej práce
12. Lepšie technické vybavenie pracoviska
13. Informovanosť o výsledkoch pracoviska
14. Dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku

   Druhú časť ankety tvorili ukazovatele spokojnosti, ktoré súvisia s mi-
mopracovnou činnosťou. Výsledky po vyhodnotení v tabuľke:
Poradie Ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase:

1. Sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľná liečba 
a pod.)

2. Zabezpečenie úrazového poistenia
3. Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
4. Zdravotná starostlivosť
5. Zabezpečenie dopravy do zamestnania
6. Regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, masáže)
7. Vyššie odchodné do dôchodku
8. Poukážky na nákup liekov
9. Možnosť dôchodkového pripoistenia

10. Odmeny darcom krvi
11. Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
12. Možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a pod.)
13. Ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov fi rmy
14. Možnosť vziať si do prenájmu podnikový byt
15. Možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú kartu

   Spomedzi uvedených možností mohli respondenti navrhnúť aj iné 
ukazovatele spokojnosti. Medzi nimi sme našli práve odmeny pre 
nefajčiarov.
   Do novembrovej ankety sa zapojilo 24 zamestnancov rôznych orga-
nizačných útvarov. Spomedzi tých, ktorí nám zaslali návratku aj s kupó-
nom, sme vyžrebovali Annu Daxnerovú z ťaháreň rúr. Výherkyni srdečne 
gratulujeme a odmeníme ju vecnou cenou, ktorú si môže vyzdvihnúť 
v budove personálneho úseku na prvom poschodí (SZ). Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili a prajeme príjemný začiatok 
nového roka. D.B.

Očista od solí 



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

Jozefom KUCHÁROM z Hornej Lehoty,
ktorý nás navždy opustil 3. januára 2013.
Ďakujeme za kvetinové dary a Dychovej 
hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
známym a bývalým spolupracovníkom 
za účasť na poslednej rozlúčke s našim 
milovaným synom, otcom a starým otcom, 
bratom a svokrom

Elemírom MIKLOŠKOM z Jasenia.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové 

dary a Dychovej hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina

Spomienky
„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 si pripomenieme desať 
rokov odvtedy, ako nás opustil náš milo-
vaný manžel, otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami

...
„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v na-
šich srdciach zostaneš navždy s nami.“
Dňa 4. februára uplynie rok odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný brat a krstný 
otec

Daniel DODOK z Brezna.
S láskou a úctou spomína brat Jaroslav 

s manželkou, synom Jarkom a ostatná rodina
...

Dňa 1. februára uplynie päť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustila naša drahá man-
želka, matka a stará mama
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 22. januára sme si pripomenuli nedo-
žitých 90 rokov a 30. januára osem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý a prastarý otec

Ján KUCBEL z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

Manželka s rodinou
...

Dňa 6. februára uplynú dva roky odvte-
dy, ako sme sa navždy rozlúčili s našou 
milovanou manželkou, matkou a starou 
mamou
Vierou TRUNEKOVOU z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
Dňa 18. januára sme si pripomenuli prvé 
výročie úmrtia

Ing. Ladislava NEPŠINSKÉHO 
z Pohronskej Polhory,

na ktorého si s láskou spomínajú manžel-
ka, synovia a dcéry s rodinami

...
„Z tvojich očí žiarila láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca života. Hoci si odiš-
la, žiješ stále, lebo neumiera ten, kto žije 
v našich srdciach.“
S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci 
si 5. februára pripomenieme tretie výročie 
od chvíle, kedy nás navždy opustila naša milovaná

Helena ŠTELLEROVÁ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.

Smútiaca rodina
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175. výročie
V roku 1838:

- rakúsko-uhorský parlament schválil 
výstavbu valcovne a pudlovne na vý-
robu železničných koľajníc pod vŕškom 
Brezová,
- vznikla prvá dychová hudba v Hronci, 
priamou pokračovateľkou je Dychová 
hudba ŽP, ktorá bola pod správu podbre-
zovských železiarní zaradená v r. 1879.

160. výročie
V roku 1853:

- bolo dokončené ľavé krídlo valcovne 
a pudlovne. V polovici novembra spre-
vádzkovali valcovacie zariadenie na 
lupy, čelné kladivo a dúchadlo, 21. no-
vembra večer začali vyhrievať pece, dy-
movody a ohrievače a 27. novembra o 1. 
hod. v noci začali taviť v 4 pudlovacích 
peciach. Riadna prevádzka v pudlovacej 
valcovni sa začala 1. decembra. 

140. výročie
V roku 1873:

 - v Hronci založili Potravné družstvo 
(filiálka v Podbrezovej), ktoré za výhod-
nejších podmienok predávalo potraviny 
a šatstvo svojim členom na knižku. 

135. výročie
V roku 1878:

- boli do železiarní dodané prvé 7 ton. 
lokomotívy „Kachelmannky“ (vyrábala 
firma Kachelmann a syn).

130. výročie
V roku 1883:

-  bola ako prvá v Uhorsku postavená 
rúrovňa na výrobu valcovaných a ťa-
haných tupo zváraných rúr s kapacitou 
2000 t. Súviselo s ňou spustenie výroby 
tvaroviek potrubia (fitingov) v strojárskej 
dielni. Vodné turbíny nahradili vodné ko-
lesá, pribudli generátorové vykurovanie 
pecí, parný pohon..., 
- po dosiahnutí samosprávy bol zmene-
ný názov firmy na Brezói magyar királyi 
vasgyár Zólyom - Brezó (Brezovské 
maďarské kráľovské železiarne, Zvolen-
ská Brezová),
- položené boli prvé metre železničnej 
trate v smere z B. Bystrice do Podbrezo-
vej. Trať dlhú 35 km vystavali na vlastné 
náklady Štátne železiarne Podbrezová 
(závod bol na železničnú sieť napojený 
26. júla 1884),
- bola vybudovaná prvá železničná sta-
nica v Podbrezovej, ktorá slúžila aj ako 
prípojková pre vlečku železiarní (súčas-
ná bola postavená v roku 1912).

120. výročie
V roku 1893:

  - bola ukončená výstavba prvej ne-
mocnice v Podbrezovej (2 miestnosti, 20 
lôžok a operačná sála), pôsobili v nej 2 
lekári a zdravotnícky personál.

115. výročie
V roku 1898:

- bola sprevádzkovaná Hydrocentrála 
v Piesku, využívajúca vodu z potoka 
Bystrá, privádzanú podzemným potru-
bím a na dvoch špirálových Franciso-
vých turbínach v nej vyrábali trojfázový 
prúd.

110. výročie
V roku 1903:

- k hydroelektrárňam závodu pribudla 
nová v Piesku,
- štátna cesta bola premiestnená 
z priestorov závodu za oceliareň.

105. výročie
V roku 1908:

- bola sprevádzkovaná Hydrocentrála 
v Dubovej,
- do prevádzky bola daná generátorová 
stanica s desiatimi generátormi,
- bola vybudovaná valcovňa hrubých 
plechov „Lauthovo trio“.

90. výročie
V roku 1923:

- v oceliarni postavili prvý sádzací žeriav.

85. výročie
V roku 1928:

- bola spustená do prevádzky Hydro-
centrála v Jasení a kyslíkareň v Piesku.

 80. výročie
V roku 1933:

- bolo v Podbrezovej na Skalici postave-
né futbalové ihrisko. 

75. výročie
V roku 1938:

- 28. septembra boli neziskové a strato-
vé železiarne predané československým 
štátom firme Zbrojovka Brno, a.s. (ma-
jetková podstata štátu 49 percent akcií, 
Zbrojovka Brno a.s. mala 51 percentný 
podiel). Od 1. októbra pracovala pod 
názvom Podbrezová, banská a hutná 
a.s. Praha. Podnikovým riaditeľom sa 
stal Dr. Ing. Vladimír Langer, predtým 
vedúci predstaviteľ Zbrojovky. Nástu-
pom nových pracovníkov zo Zbrojovky 
do železiarní bolo zriadené dopravné 
oddelenie a dodané osobné i nákladné 
automobily (dovtedy netvorili súčasť 
fabriky). 

70. výročie
V roku 1943:

- bola na šrotovisku závodu postave-
ná žeriavová dráha s 5 magnetovými 
žeriavmi,
- pribudla 3 t elektrická oblúková pec na 
zlievarenské účely,
- bola postavená betónová hať na Hro-
ne,
- skončilo sa vydávanie dvojjazyčných 
závodných novín PODBREZOVÁ (vy-
chádzali od r.1941).

65. výročie
V roku 1948:

- oceliari začali pokusne vyrábať okrúhle 
ingoty,
-  železiarne i obec boli napojené na 
elektrické vedenie Stredoslovenských 
elektrární a v závodných elektrárňach 
prešli na normalizovanú trojfázovú sú-
stavu (postavená bola stanica so 14 
generátormi),
- v obci bola postavená meštianska 
a štátna ľudová škola,
- pozdĺž cesty bol postavený múr.

60. výročie
V roku 1953:

- modernizácia plechotrate
55. výročie

V roku 1958:
- sprevádzkovaním zvarovne rúr veľkých 
priemerov priamym švíkom sa začalo 
s výrobou zváraných rúr veľkých prie-
merov (426 - 2020 milimetrov z plechov 
vlastnej produkcie, hrúbky steny do 16 
milimetrov).

50. výročie
V roku 1963:

- bol postavený sklad vykurovacích 
olejov,
- elektrooceliareň bola doplnená o ží-
hareň ingotov a úpravňu povrchov fré-
zovaním,
- do funkcie podnikového riaditeľa na-
stúpil Ing. Anton Kolenička (1963- 1986), 
ktorého pričinením sa podnik určený na 
zánik pozviechal a stal ziskovým.

45. výročie
V roku 1968:

- 28. júna bol položený základný kameň 
výstavby nového závodu železiarní a 
jeho prvej výrobnej prevádzkarne ťa-
hárne rúr 1,
- na „hutnom dvore“ bola zrušená úzko-
rozchodná vlečka.

35. výročie
V roku 1978:

- boli zrušené valcovňa rúr Malý Man-
nesmann, valcovňa hrubých plechov 
Lauthovo trio a po 55. rokoch výroby 
zanikla aj zinkovňa rúr. Uvoľnili priestor 
na výstavbu štvorprúdového zariadenia 
pre plynulé odlievanie ocele (s demolá-

ciou valcovne hrubých plechov sa začalo 
7. novembra).

30. výročie
V roku 1983:

- začiatkom roka bolo dané do užívania 
nové radiálne ZPO, 
- začalo sa s výstavbou zariadenia na 
likvidáciu exhalácií z elektrických oblúko-
vých pecí (do prevádzky bolo spustené 
v roku 1985).

25. výročie
V roku 1988:

- stavebné práce na predĺženie odlieva-
cej haly ZPO začali v auguste.

20. výročie
V roku 1993:

- 24. februára sa uskutočnila komplex-
ná skúška za tepla na 60 tonovej peci 
v oceliarni,
- 19. marca bola uvedená do prevádzky 
nová elektrooceliareň,
- 26. marca bolo sprevádzkované nové 
zariadenie na výrobu kyslíka a dusíka,
- obchodná kancelária v Prahe sa v apríli 
transformovala na EX- PO s.r.o. (neskôr 
ŽP Trade Bohemia, a.s.),
- 7. októbra vznikla PIPEX International 
AG, Nidau, Švajčiarsko.

15. výročie
V roku 1998:

- 15. januára bola v elektrickej oblúkovej 
peci odliata miliónta tona ocele,
- prebudovanie vstupného areálu v sta-
rom závode odštartovala rekonštrukcia 
historického mosta pri sociálnej budove 
zvarovne rúr veľkých priemerov,
- inštalované bolo zariadenie na výrobu 
hydraulických rúr,
- zmodernizovaný bol riadiaci systém 
ZPO,
- bola inštalovaná linka na odstránenie 
otrepov rúr systémom kefovania, 
- 4. novembra bola spustená do pre-
vádzky malá vodná elektráreň v Jasení,
- na Táľoch bola otvorená slovenská 
koliba,
- 22. decembra bolo vytvorené stredisko 
zimných športov ŽP SKI - Tále, a.s. 
(31.12.2000 strediská a hotely na Tá-
ľoch integrované do jednej spoločnosti 
s názvom Tále, a.s.). 

10. výročie
V roku 2003:

- 21. marca bol schválený projekt trans-
formácie štátneho SOUH v Podbrezovej 
na Súkromné stredné odborné učiliš-
te hutnícke ŽP. Slávnostné otvorenie 
sa uskutočnilo 1. septembra s novým 
školským rokom 2003/2004 (po piatich 
rokoch, 1. septembra 2008, názov zme-
nený na Súkromná stredná odborná 
škola hutnícka ŽP), 
- 1. marca, po zlúčení odborov mar-
ketingu, exportného predaja a tuzem-
ského predaja, vznikol odbor predaja 
a marketingu,
 - zamestnanci si začali objednávať stra-
vu systémom elektronickej objednávky,
- 31. marca sa prostredníctvom internetu 
virtuálne zviditeľnilo Hutnícke múzeum 
ŽP,
- bol zavedený videokonferenčný sys-
tém.

5. výročie
V roku 2008:

- 23. júla sa rozšírila ŽP GROUP o špa-
nielsku firmu Transformaciones Meta-
lúrgicas S.A. (Transmesa) a jej dcérsku 
spoločnosť TAP Tubos de Acero de 
Precision S.L., 
- bola ukončená najvýznamnejšia in-
vestícia ŽP EKO QELET - závod na 
likvidáciu oceľového odpadu a starých 
vozidiel v Hliníku nad Hronom
- 1. augusta bola založená nová dcérska 
spoločnosť ŽP Výskumno-vývojové cen-
trum, s.r.o., v Podbrezovej.

(vk)

Historický kalendár podbrezovských železiarníĎAKUJEME.
Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. a Na-
dácii Železiarní Podbrezová za finančný príspevok, 
ktorým nám pomohli pri zabezpečovaní organizácie 
a odmeňovania víťazov už XVI. ročníka Silvestrov-
ského behu, ktorý organizuje obec Michalová. 

S úctou starostka obce Michalová.



„Aby aj v Podbrezovej bol sviatok, keď...“

Zavarko zviťazom 1. turnaji NBC 
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Ako hodnotíte plnenie hlavných 
cieľov v minulom roku? 
- Najprv by som chcel zaželať 
všetkým čitateľom Podbrezovana 
už v začatom roku 2013 všetko 
najlepšie, veľa úspechov a veľa 
športových zážitkov. Pracovníci 
akciovej spoločnosti ŽP Šport, sú  
tu kvôli tomu, aby umožnili hlav-
ne mladým ľuďom športovať vo 
vybratých športových odvetviach 
a pripravili pre širokú divácku ro-
dinu nezabudnuteľné zážitky zo 
športových zápolení pod heslom 
„Fandí celé Horehronie.“  
    Keď sme  pred rokom stano-
vovali hlavné ciele ŽP Šport, a.s., 
zamerali sme sa hlavne na spre-
hľadnenie nákladov do jednot-

S Ing. Jozefom Marčokom, riaditeľom ŽP Šport, a.s.

livých činností,  na rozširovanie 
rodiny partnerov ŽP Športu, ktorí 
budú ochotní podporiť dlhodobé 
snaženie Železiarní Podbrezová 

na poli športovom a neustále vy-
tvárať kvalitné podmienky pre stú-
pajúci trend výkonnosti kolektívov 
i jednotlivcov tak, aby sme pritiahli 
na športoviská čo najviac divákov. 
   Rok 2012 hodnotím pozitívne 
a chcem využiť túto príležitosť 
a poďakovať všetkým partnerom, 
ktorých rodina naozaj narástla 
a potešiteľný je hlavne stúpajúci 
záujem partnerov o dianie v jed-
notlivých oddieloch ŽP Šport.
Môžete byť konkrétnejší pri 
hodnotení jednotlivých oddie-
lov?
- Tých oddielov je sedem. Najmä-
sovejší je mládežnícky futbal, kde 
funguje trinásť mládežníckych 
družstiev od U 6 do U 19 ročných. 

V tejto oblasti došlo vlani ku kvali-
tatívnemu nárastu, hlavne v syste-
matickom prístupe k vyhľadávaniu 
a výchove talentov s postupným 

uprednostnením detí 
„z doliny“. Som pre-
svedčený o tom, že 
d lhodobým syste-
matickým prístupom 
k výchove futbalo-
vej mládeže vyrastú 
v Podbrezovej ďalší 
známi a slávni futba-
listi.
   Futbalové mužstvo dospelých 
je v súčasnosti veľmi kvalitné,  
optimálne  spája skúsenosti star-
ších hráčov s dravosťou mladých. 
Existuje reálna možnosť, že druž-
stvo mužov využije veľkú šancu a 
postúpi  tohto roku do najvyššej 
futbalovej súťaže.
   Kolkári dlhodobo preukazujú, 
že sú najlepší na svete. Koncom 
marca 2013 sa pokúsia zabojovať 
tretíkrát po sebe vo finále Ligy 
majstrov o najlepšie umiestnenie. 
Podujatie sa uskutoční v Podbre-
zovej, v dňoch 30. a 31. marca.
   S nádejou pozeráme na mla-
dých pretekárov v oddieloch cyk-
listov, lyžiarov a tiež biatlonistov. 
Som presvedčený, že systematic-
kou a trpezlivou prácou a úsilím sa 
v týchto odvetviach športu postup-
ne dočkáme veľkých úspechov.
   Siedmym oddielom je oddiel 
balónového lietania. V tomto roku 
určite nájdeme optimálnu dimen-
ziu, aby aj balóny a ľudia okolo 
balónového lietania napĺňali oča-
kávania Železiarní Podbrezová 
a prinášali radosť a obdiv pre 
všetkých.
Došlo k zmenám v oblasti slu-
žieb pre verejnosť?
 - Sú to poväčšine skromné služ-
by, no na druhej strane - v našom 

regióne, ponúkané vo 
veľmi vzácnych stre-
diskách, na ktoré sme 
právom hrdí. Reč je 
o letnom kúpalisku 
v Podbrezovej, Špor-
tovej hale na Štiav-
ničke, Kolkárničke 
pri Hrone, Kolkárskej 
šesťdráhe v Dome 

športu ŽP, ktoré sa snažíme vy-
lepšovať a zatraktívňovať. Tak-
tiež spomeniem fitnescentrum  
a ubytovacie kapacity v telocvični 
na Štiavničke, kde ponúkame 32 
postelí.
Čo priniesla modernizácia špor-
tovísk?
 - V roku 2012 sme začali využí-
vať štadión na Skalici s umelou 
trávou, novou tribúnou a umelým 
osvetlením. Rozhodnutie o jeho 
vybudovaní bolo určite správne, 
pretože vytvára pre futbalistov 
všetkých vekových kategórií mož-
nosť kvalitného tréningového pro-
cesu, čo sa postupne odrážalo 
v kvalitných výkonoch hneď na 
začiatku jari. Keď sa podarí dobu-
dovať toto stredisko o nové šatne, 
tak na Skalici bude tréningové 
centrum, aké sa široko ďaleko 
nenájde.
S akými plánmi vstupujete do 
nového roka?
 - Napriek tomu, že v Podbrezo-
vej majú športovci veľmi dobré 
podmienky na tréningy i samot-
né zápolenia, ešte nám stále 
veľa chýba. V tomto roku rozší-
rime hľadisko na šesťdráhovej 
kolkárni v Dome športu ŽP a čo 
nás veľmi páli a treba vyriešiť - 
je problém trávnika futbalového 

štadióna v Podbrezovej, ktorého 
nerovnomerná kvalita spôsobuje 
v jarných mesiacoch problémy. 
Príčina je jasná a riešenie bude 
závisieť od toho, ako sa bude 
dariť fabrike. Tu chcem materskej 
spoločnosti Železiarne Podbre-
zová a.s., ako generálnemu part-
nerovi ŽP Šport, ale aj všetkým 
hlavným, oficiálnym partnerom a 
ostatným poďakovať za podporu, 
ktorá smeruje k športovcom, tré-
nerom, organizačným tímom,  ale 
aj divákom a všetkým priazniv-
com športu. Želám si, aby sa nám 
všetkým práca darila tak, aby 
sme mali radosť z dosahovaných 
výsledkov na poli športu a aby sa 
rodina fanúšikov neustále roz-
širovala, aby aj v Podbrezovej 
bol „sviatok“ vždy vtedy, keď je 
futbal, kolkársky zápas alebo 
iné preteky ďalších športových 
odvetví. K tomu nám treba zlepšiť 
ešte jednu dôležitú vec, správne, 
úplne a včas informovať verej-
nosť o programe, ale aj o výsled-
koch jednotlivých družstiev či už 
tradičnou - plagátovou formou, 
prostredníctvom novín, rozhlasu 
a tiež elektronicky na webovej 
stránke.
   Je ešte viac vecí, ktoré v ŽP 
Šport treba vylepšiť, ale vieme, 
kde nás tlačí topánka, takže spo-
ločnou prácou celého kolektívu 
ŽP Šport, ktorému ďakujem za 
spoluprácu, postupne dosiahneme 
ešte lepšie výsledky. 
   Prajem  všetkým zdravie, šťastie 
a radosť z vykonanej práce pri 
šírení dobrého mena Železiarní 
Podbrezová a.s.

(vk)

   Prvé kolo jarnej časti Extrali-
gy skrížilo cesty podbrezovských 
A a B družstiev. Áčko potvrdilo 
úlohu favorita a zvíťazilo 6:2. 
Kvalitu zápasu potvrdzuje fakt,  
že až 11 hráčov pokorilo hranicu 
600 bodov. C družstvo vyhralo 
na vlastných dráhach,  ale v úlo-
he hostí,  s Jelšavou (6:2). Vy-
tvorili si svoje maximum družstva 
výkonom 3 524. Šesťsto bodovú 
hranicu v tomto zápase pokorili 
Paulečko 616, Herich 615, Svitek 
607. V predohrávke 16. kola vy-
cestovali muži A a B družstva na 
dráhy súperov. A družstvo hralo 
v Modranke a béčko vycestovalo 
do Sučian. Oba tímy si pripísali 
výhry a A družstvo vytvorilo no-
vý rekord kolkárne v Modranke. 
Rekord družstva podporil svojim 
výkonom Vilmoš Zavarko, novým 
rekordom jednotlivca s hodnotou 
703 bodov. A družstvo zvíťazilo 6:2 
a B družstvo 8:0. Najlepšími hráčmi 
v derby zápase boli Zavarko 683, 
Čech 680 a z B družstva Vadovič 
655 bodov.

Zavarko nenašiel premožiteľa.  Foto: B. Vadovič

   V maďarskom Szegede sa  
9.-13. januára uskutočnil prvý 
turnaj NBC A kategórie v roku 
2013. Kvalifikácie sa zúčastnilo 
170 hráčov z piatich krajín. Do 
16 členného finále sa z hráčov 
KO ŽP Šport prebojovali – víťaz 
kvalifikácie Vilmoš Zavarko, Ivan 
Čech a Erik Kuna. Tesne pred brá-
nami finále skončili Tomáš Pašiak, 

Vytvorili nový rekord
kolkárne v Modranke

Extraliga muži 
12. kolo 

ŽP A - ŽP B 6:2 
3852:3701

Zostava a body:  Vilmoš Zavarko 
683, Jovan Ćalić 630, Radoslav 
Foltín 609, Ondrej Kyselica 604, 
Milan Tomka 646, Ivan Čech 646 
resp. Peter Šibal 617, Ľuboš Figura 
569, Erik Kuna 620, Bystrík Vado-
vič 655, Tomáš Dilský 622, Tomáš 
Pašiak 618.

16. kolo 
ŠK Modranka A - ŽP A 2:6 

3530:3734
Zostava a body: Vilmoš Zavarko 
703, Jovan Ćalić 664, Ondrej Kyseli-
ca 591, Milan Tomka 606, Ivan Čech 
624, Miloš Ponjavič 545.

1. liga muži 
12. kolo 

MKK Magnezit Jelšava - ŽP C
 2:6 3408:3524  

Zostava a body: Tomáš Herich 615, 
Pavel Paulečko 616, Ľuboš Svitek 
607, Radovan Balco 558, Tomáš 
Dziad 593, Marek Mihok 535.

(kys)

na postup do finále mu chýbal 
jediný bod, Bystríkovi Vadovičo-
vi chýbali 4 a Jovanovi Ćalićovi 
chýbalo 5 bodov. Finálové súboje 
prebiehali KO systémom, v ktorom 
skončil v 1. kole Kuna, nestačil 
na maďarského reprezentanta 
Nemeša (prehral 0:2) a v 2. ko-
le skončil Ivan Čech, po prehre 
s domácim hráčom Zapletanovom 

0:2. Jediným z našich kolkárov, 
ktorý neokúsil chuť porážky, bol 
Vilmoš Zavarko, momentálna 
svetová jednotka. Postupne si 
poradil s Kováčom (2:0), v štvrť-
finále s Nemešom, cez ktorého 
postúpil v suddden victori 22:21, 
v semifinále zdolal srbského re-
prezentanta Baranyho a vo finále 
domáceho hráča a reprezentanta 
Maďarska Karsaia na sudden vic-
tori 23:16. Zavarko si víťazstvom 
upevnil pozíciu svetovej jednotky 
a do svetového rebríčka NBC si 
pripísal 100 bodov. 
 Poradie turnaja v Segede:
1. Vilmoš Zavarko, KO ŽP Šport 
Podbrezová  
2.Laszlo Karsai, KK Seged 

3.Zombor Zapletán, KK Seged 
a Csongor Barany, KK Beograd
Výsledky hráčov Podbrezovej v 
kvalifikácii: Vilmoš Zavarko 670, 
Ivan Čech 609, Erik Kuna 603, To-
máš Pašiak 592, Bystrík Vadovič 
588, Jovan Ćalić 587, Radoslav 
Foltín 561, Ondrej Kyselica 548 
a Milan Tomka 535.

(kys)

Podbrezovský 2. ligový tím prvý v tabuľke




