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Naši absolventi

Pokles cien sa zastavil v štvrtom štvrťroku, čo nás veľmi teší
S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Lyžovačka
na Táľoch

Zimné prípravy
v plnom prúde

Nárast miezd
pre R kategórie

Aký bol rok 2016 z pohľadu predaja 
našich výrobkov?
   - Nebol jednoduchý, najviac nás 
trápil pokles cien, predo-
všetkým valcovaných rúr. 
Naopak, darilo sa nám do-
siahnuť priemerné ceny 
plánované na predaj pres-
ných rúr, hydraulických 
rúr (ďalej HP), oblúkov, 
redukcií, aj galvanizova-
ných rúr.
   Na základe obchodného 
a finančného plánu na rok 
2016 sme predpokladali predaj 62 
tisíc kontinuálne odlievaných oceľo-
vých blokov, v skutočnosti sme splnili 
plánovaný objem na 123 percent.  
Plánovaná cena predaja predstavo-
vala 355 eur na tonu, reálne bola spl-
nená na 98 percent. Objem predaja 
sme splnili hlavne vďaka priamemu 
vývozu. 
   Plán predaja valcovaných rúr pred-
stavoval 109 860 ton, reálne sme ho 
splnili na 102 percent. Priemerná 

Najúspešnejší štart v doterajšej krátkej his-
tórii pôsobenia nášho A tímu vo Fortuna 
lige priniesol po jesennej časti súťažného 
ročníka 2016/2017 druhé miesto. Skvelé 
umiestnenie je záväzkom i výzvou do budúc-
nosti pre samotných hráčov, aj celého rea-
lizačného tímu FO ŽP Šport Podbrezová. Aj 
keď bolo vysoké postavenie prekvapením, 
predsa len bola koncepcia rozvoja nastolená 
s cieľom úspechu, a tak sa niet čomu čudo-
vať, že v zavedenom trende tvrdej práce ne-
poľavia ani po zimnej prestávke.

   Predstavenstvo ŽP a.s. na svojom 
zasadnutí odsúhlasilo navýšenie tarif-
ných miezd od 1. februára 2017 pre ro-
botnícke profesie – v tarifných triedach 
4, 5, 6 a 7. Nárast bude zhruba 20 eur 
v každej tarifnej triede, v absolútnom 
objeme, po dopočítaní ďalších mzdo-
vých zložiek na hodinovú mzdu, bude 
ešte vyšší. Okrem tejto úpravy predsta-
venstvo odsúhlasilo percentuálne na-
výšenie prémií v prevádzkarni valcovňa 
rúr, aj ďalšie individuálne úpravy vo vý-
robnom a technickom úseku. Predsta-
venstvo ŽP a.s. bude aj do budúcnosti 
vývoj miezd pravidelne analyzovať a v 
prípade kladného vývoja nevylučuje 
ani ďalšie pozitívne zmeny.

 „Pod vianočný stromček futbalovému trénerovi dáme ružové okuliare.“, 
to je úplné znenie tajničky vianočnej krížovky. Šťastným výhercom futba-
lového dresu s podpismi hráčov A - mužstva  FO ŽP Šport sa stal Ján Sabo, 
dôchodca z Podbrezovej, Ing. Jozef Marčok, riaditeľ ŽP ŠPORT, výhercovi 
zablahoželal a odovzdal mu futbalový dres A – mužstva s podpismi hráčov. 
Potešil sa mu vnúčik Kristián.                                                F: I. Kardhordová

Ilustračné foto O. Kleinová

        Navýšenie objemov 
výroby valcovaných rúr 
a zvýšenie plánovaných 
cien predstavuje nárast 
plánovaných tržieb na 
rok 2017 o 16 percent.

cena v porovnaní s plánom 733 eur 
bola podkročená v priemere o 5 per-
cent a znamenala historicky najnižšiu 
cenu za našej éry predaja valcova-
ných rúr. 
   V sortimente presných rúr bol plá-

novaný na rok 2016 objem 
výroby  43 397 ton a v sku-
točnosti sme ho prekročili 
o 4 percentá. Plánovaná 
priemerná cena predsta-
vovala 1 371 eur a v porov-
naní so skutočnosťou sme 
ju dosiahli na 100 percent. 
   Výroba a predaj rúro-
vých navarovacích oblúkov 
boli v tonáži plánované na 

2 300 ton a prekročené o 2 percentá. 
Priemerná plánovaná cena bola 1 562 
eur, splnili sme ju na 98 percent. 
   Výrobu delených rúr z hutníckej 
druhovýroby sme plánovali na objem 
1 856 ton, v skutočnosti sme dosiah-
li 102 percentné plnenie. Priemerná 
predajná cena prekročila plán 1 667 
eur na tonu, o 3 percentá. 
   V obchodnom a finančnom pláne 
sme počítali s predajom 1 133 ton 
galvanizovaných rúr, reálne sme plán 

prekročili o 23 percent. Vo výrobe 
a predaji galvanizovaných rúr  sme 
počítali s priemernou cenou 2 025 eur 
a v skutočnosti sme ju splnili na 100 
percent. Galvanizované rúry sú našim 
výrobkom, ktorý sa pomaly presadzu-
je na trhu medzi konkurenciou. Obje-
my sa nám darilo postupne navyšovať 
a dnes môžeme s potešením konšta-
tovať, že sme dosiahli v priemere 100 
ton na mesiac, čo je veľmi dobré číslo.
   Pokles cien sa zastavil v štvrtom 
štvrťroku, čo nás veľmi potešilo. Už 
koncom novembra a v decembri boli 
avizované prvé nárasty cien hutníc-
kych výrobkov. Najprv to boli ceny 
plochých výrobkov, ako je páska a 
iné. Došlo k zvýše-
niu ceny oceľového 
šrotu. 
   Bezšvíkové rúry sú 
na konci poklesu, 
ale aj na konci rastu 
cien a dnes možno 
povedať, že na-
šim obchodníkom 
sa podarilo zvýšiť ceny už na január 
2017, aj keď možno nie v takej miere, 
ako sme si predstavovali. Tento trend 
však pokračuje a zákazníci potvrdzujú 
naše požiadavky na zvýšenie cien o 3 
percentá a podobné správy máme aj 
od iných výrobcov. Takto by to malo 
pokračovať aj v apríli.
Pozitívne správy si vyžiadali zmeny, 
aj aktualizáciu obchodného a finan-
čného plánu...
   - V tomto týždni všetky obchodné 
spoločnosti v spolupráci s obchodným 
úsekom Železiarní Podbrezová prehod-
notili pôvodne pripravený obchodný 
a finančný plán na rok 2017 a upravili 
ho podľa reálnych výrobných čísel na 
základe podkladov z výrobného úseku. 
Navýšenie objemov výroby valcova-
ných rúr a zvýšenie plánovaných cien, 
predstavuje nárast plánovaných tržieb 
na rok 2017 o 16 percent.
Ako sa javia prvé dva mesiace?
   - Konkrétne v sortimente kontinuálne 
odlievané oceľové bloky je pôvodný 
plán prekročený takmer dvojnásobne. 
Plánované objemy výroby sčasti vyro-
bené v decembri a sčasti vyrábané v 
januári by sme mali naplniť. Na feb-
ruár sme dostali smerné čísla pre za-

bezpečenie vstupného materiálu pre 
valcovňu rúr – z dnešného pohľadu 
v tom nevidím problém. V sortimente 
valcovaných rúr máme januárový plán 
splnený, aj keď sme cenovú úroveň 
nedokázali naplniť v súlade s navýše-
ním cien oceľového šrotu. Na február 
plánujeme objem predaja zhruba 11 
tisíc ton, podľa dnešných predpokla-
dov (20. januára – pozn. redakcie) by 
sme ho mali naplniť. Získali sme jednu 
zaujímavú zákazku z Poľska na predaj 
kotlových rúr, ktorej výroba bude roz-
delená do troch mesiacov. Vo výrobe 
a predaji presných rúr v januári napl-
níme postavený plán, predaj galvani-
zovaných rúr prekročíme o 45 ton a 

v odbyte delených 
rúr máme potvr-
dených 16 ton na-
vyše, v porovnaní 
s plánom. Pre feb-
ruár boli postave-
né v obchodnom 
a finančnom pláne 
nové čísla a verím, 

že tak, ako vo valcovni rúr, aj v ďalších 
prevádzkarňach splníme plánované 
úlohy. V ťahárni rúr máme už dnes 
potvrdených 3 000 ton z plánova-
ných 3 800 ton. Objem požiadaviek 
na delené rúry na február priebežne 
rastie. Plánovali sme 150 ton, dnes 
máme potvrdených 171 ton a marco-
vý plán 150 ton máme už dnes pre-
kročený o 73 ton. Momentálne závisí 
od výrobného úseku, ako požadované 
objemy naplní. V sortimente galva-
nizovaných rúr máme plánované ob-
jemy na február už dnes potvrdené. 
Aj trend zvyšovania cien pokračuje 
a rovnako rastie cena výrobkov našich 
konkurentov v západnej Európe.
A celkovo, čo nové vo svete ocele?
   - Aktuálne informácie získame na 
pravidelnom stretnutí asociácie  eu-
rópskych výrobcov oceľových rúr 
ESTA, ktoré by sa malo uskutočniť 
v druhej polovici februára. Asociácia 
spolu s Európskou komisiou, za spo-
lupráce západoeurópskych výrobcov, 
intenzívne pracuje na dumpingových 
opatreniach voči čínskym výrobcom, 
aj voči výrobcom oblúkov, ktorí vozia 
do Európy čínske oblúky prostredníc-
tvom rôznych ázijských krajín.

Blahoželáme

Začiatok nového kalendárneho roka každo-
ročne prináša so sebou okrem očakávaní 
z nového roka aj určité povinnosti pre za-
mestnancov. Jednou z nich je aj povinnosť 
daňovo vysporiadať  príjmy dosiahnuté za 
rok 2016 buď ročným zúčtovaním pred-
davkov dane  alebo podaním daňového 
priznania.

V tomto roku boli najnižšie nočné teploty 
zaznamenané v Železiarňach Podbrezo-
vá a.s. -25 stupňov Celzia, v Lopeji -27,5 
stupňov Celzia, denné teploty dosiahli 
maximálne -10 stupňov Celzia. Pri týchto 
vonkajších teplotách bola teplota vody 
v Hrone +0,1 stupňa Celzia a v Jasenici 0,5 
stupňa Celzia.

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Medzi najvýznamnejšie zrealizované inves-
tície technologického charakteru môžeme 
považovať delenie rúr priamo na ťažnej 
stolici TS 3-04. S delením sme uvažovali už 
niekoľko rokov dozadu, avšak sme nemohli 
nájsť vhodného dodávateľa, ktorý by ten-
to problém vyriešil bez zníženia kapacity 
ťahania.

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde, snehové 
podmienky sú v stredisku na Táľoch priazni-
vé a lyžiari sa v tomto roku tešia ideálnemu 
slnečnému počasiu. To je v skratke to najdô-
ležitejšie, čo vystihuje sezónu 2016/2017.

Tohtoročný štart do nového roka bol v mno-
hých rodinách poznamenaný chrípkou či 
iným ochorením z nachladnutia. Imunitný 
systém každého človeka v zimnom období 
musí bojovať s rôznymi vírusmi a baktéria-
mi.

Železiarne Podbrezová čítajte na 4. strane

Absolvent Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej Železiarní Podbrezová 
(SSOŠH ŽP), odbor mechanik mechatro-
nik. Jeho koníčkom sú spoločenské tance 
a v tanečných súťažiach už zožal nejeden 
úspech. V roku 2012 na majstrovstvách 
Slovenska získal 1. miesto za choreografiu, 
v Slovenskom pohári v latinsko – americ-
kých tancoch 16. miesto, v roku 2016 na 
majstrovstvách Slovenska v kategórii do-
spelí latina 12. miesto,na majstrovstvách 
Prahy 15. miesto v kategórii dospelí a na 
majstrovstvách Čiech 1. miesto PRO-AM.

Myšlienka na dnes:
Ty si jediný, kto je zodpoved-
ný za svoj úspech. Vytvor si 
život, po akom túžiš.
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preukazov a kariet,
ktoré nosíte v peňaženke?

Ing. Zuzana Peniaková
odbor práce a miezd

Daňové minimum k dani z príjmov
fyzických osôb za rok 2016

   Začiatok nového kalendárneho 
roka každoročne prináša so sebou 
okrem očakávaní z nového roka aj 
určité povinnosti pre zamestnancov. 
Jednou z nich je aj povinnosť  daňo-
vo vysporiadať  príjmy dosiahnuté 
za rok 2016 buď ročným zúčtovaním 
preddavkov dane  alebo podaním 
daňového priznania.
   Ročné zúčtovanie preddavkov 
dane vykoná zamestnancovi zamest-
návateľ  na jeho požiadanie, a to zo 
všetkých príjmov zo závislej činnosti 
dosiahnutých za predchádzajúci ka-
lendárny rok. Zamestnanec je povin-
ný o vykonanie ročného zúčtovania 
požiadať do 15. februára 2017. V 
prípade, že zamestnanec nepožiada 
alebo nemôže požiadať o vykonanie 
uvedeného zúčtovania (je povinný 
podať daňové priznanie, pretože  
mal príjmy mimo zamestnania, napr. 
ako živnostník alebo prenajímal ne-
hnuteľnosť), je povinný do 31. mar-
ca 2017 podať daňové priznanie za 
príjmy dosiahnuté v roku 2016. Zá-
roveň zamestnanec, ktorý podáva 
daňové priznanie, musí vypočítanú 
daň aj zaplatiť do 31. marca 2017.
   Suma životného minima k 1. ja-
nuáru 2016 je stanovená vo výške 
198,09 eura a je dôležitá pre určenie 
rôznych nezdaniteľných častí zákla-
du dane z príjmov.
Sadzba dane z príjmov:
● 19 percent zo základu dane do 
výšky 176,8-násobku platného ži-
votného minima, pre rok 2016 to 
predstavuje 35 022,31 eura,
● 25 percent zo základu dane pre-
sahujúceho 176,8-násobok platné-
ho životného minima, tzn. za rok 
2016 sa sadzbou 25 percent zdaní tá 
časť základu dane, ktorá presahuje 
sumu 35 022,31 eura. 
   Výška zdaniteľných ročných príj-
mov daňovníka, do ktorej daňov-
níkovi nevznikne povinnosť podať 
daňové priznanie k dani z príjmov 
fyzickej osoby za rok 2016, pred-
stavuje sumu 1 901,67 eura (t.j. 50 
percent zo sumy zodpovedajúcej 
19,2-násobku sumy 198,09 eura = 
3 803,33 eura).
   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 daňovní-
ka rovný alebo nižší ako 19 809 eur 

Mgr. Zuzana KARAKOVÁ, Gork   
- Raz ročne skontrolujem  bežne 
používané preukazy a kartičky, 
ktoré majú vyznačenú platnosť. 
Predídem tak zbytočným stresom 
pri ich vybavovaní.

(= 100 x 198,09 eura), nezdaniteľná 
časť základu dane na daňovníka za 
rok 2016 je 3 803,33 eura (t.j. suma 
zodpovedajúca 19,2-násobku sumy 
platného životného minima = 19,2 x 
198,09 eura).
● Ak je ročný základ dane daňov-
níka vyšší ako 19 809 eur, nezdani-
teľná časť základu dane na daňov-
níka za rok 2016 sa vypočíta ako 
rozdiel medzi sumou 8 755,578 eura 
(t.j.44,2 x 198,09 eura) a jednej štvr-
tiny základu dane daňovníka.

Nezdaniteľné časti základu dane
daňovníka na manželku (manžela)

   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 prísluš-
nom zdaňovacom období (v roku 
2016) starala o vyživované maloleté 
dieťa žijúce s daňovníkom v spoloč-
nej domácnosti, do zániku nároku 
na rodičovský príspevok,
● manželka (manžel) v príslušnom 
zdaňovacom období poberala pe-
ňažný príspevok na opatrovanie,
● manželka (manžel)  bola zarade-
ná do evidencie uchádzačov o za-
mestnanie,
● manželka (manžel) sa považu-
je za občana so zdravotným posti-
hnutím alebo za občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Suma 
nezdaniteľnej časti základu dane 
daňovníka na manželku (manžela) 
sa vyčísli podľa výšky dosiahnutého 
ročného základu dane daňovníka 
a zároveň sumy  dosiahnutých vlast-
ných príjmov jeho manželky (man-
žela), znížených o zaplatené poistné 
a príspevky, ktoré bola manželka 
(manžel) povinná z tohto príjmu v 
príslušnom zdaňovacom období za-
platiť,
● ak je základ dane daňovníka rov-
ný alebo nižší ako 35 022,31 eura 
(198,09 x 176,8) a manželka (man-
žel) nemala v roku 2016 žiadny vlast-
ný príjem, nezdaniteľná časť základu 
dane na manželku (manžela) za rok 
2016 je 3 803,33 eura (t.j. suma 
zodpovedajúca 19,2-násobku sumy 
platného životného minima),
● ak je základ dane daňovníka rov-
ný alebo nižší ako 35 022,31 eura a 
manželka (manžel) mala v roku 2016 
vlastný príjem nepresahujúci sumu 
3 803,33 eura, nezdaniteľná časť zá-
kladu dane na manželku (manžela) 
za rok 2016 sa vypočíta ako rozdiel 
medzi sumou 3 803,33 eura a vlast-
ným príjmom manželky (manžela),
● ak je základ dane daňovníka rov-
ný alebo nižší ako 35 022,31 eura 

a manželka (manžel) mala v roku 
2016 vlastný príjem presahujúci 
sumu 3 803,33 eura, nezdaniteľ-
ná časť základu dane na manželku 
(manžela) za rok 2016 =  0,
● ak je základ dane daňovníka vyš-
ší ako 35 022,31 eura a manželka 
(manžel) nemala v roku 2016 žiadny 
vlastný príjem, nezdaniteľná časť zá-
kladu dane na manželku (manžela) 
za rok 2016 sa vypočíta ako rozdiel 
medzi sumou 12 558,906 eura (t.j. 
63,4 x platné životné minimum) a 
jednou štvrtinou základu dane da-
ňovníka, ak je tento rozdiel nižší 
ako nula, nezdaniteľná časť základu 
dane daňovníka na manželku = 0,
● ak je základ dane daňovníka vyš-
ší ako 35 022,31 eura a manželka 
(manžel) mala v roku 2016 vlastné 
príjmy, nezdaniteľná časť základu 
dane daňovníka na manželku (man-
žela) za rok 2016 sa vypočíta ako 
rozdiel medzi sumou 12 558,906 
eura a jednou štvrtinou základu 
dane daňovníka, zníženou o vlastný 
príjem manželky (manžela), ak je 
tento rozdiel nižší ako nula, nezda-
niteľná časť základu dane daňovníka 
na manželku = 0.
Upozorňujeme:
● ak bol daňovník na začiatku roka 
2016 (tzn. 1. januára 2016) pobera-
teľom predčasného starobného dô-
chodku alebo  starobného dôchodku 
zo sociálneho poistenia,  výsluhové-
ho dôchodku,  alebo ak mu bol dô-
chodok priznaný spätne k 1. januáru 

2016, resp. aj skôr, nemá nárok na 
odpočítateľnú položku. V prípade, 
že výška jeho dôchodku za rok 2016 
je však nižšia ako 3 803,33 eura, 
môže si uplatniť zníženie daňové-
ho základu vo výške rozdielu medzi 
sumou 3 803,33 a sumou dôchodku 
vyplateného v roku 2016,
● do vlastného príjmu manželky 
(manžela) sa nezahŕňa: zamestna-
necká prémia, daňový bonus, zvý-
šenie dôchodku pre bezvládnosť, 
štátne sociálne dávky (príspevok pri 
narodení dieťaťa, príplatok k prís-
pevku pri narodení dieťaťa, prís-
pevok rodičom, ktorým sa súčasne 
narodili tri alebo viac detí, alebo 
ktorým sa v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá alebo 
viac detí súčasne, príspevok na poh-
reb, rodičovský príspevok, prídavok 
na dieťa, príplatok k prídavku na die-
ťa, vianočný príspevok dôchodcom, 
príplatok k dôchodku politickým 
väzňom), štipendium poskytované 
študentovi, ktorý sa sústavne pripra-
vuje na budúce povolanie (okrem 
doktorandského štúdia).

Uplatnenie dobrovoľného prís-
pevku na starobné dôchodkové 

sporenie
(II. pilier)

   Túto nezdaniteľnú časť základu 
dane  si môže daňovník odpočítať od 
základu dane vypočítaného v zda-
ňovacích obdobiach rokov 2013 až 
2016. Odpočítať sumu preukázateľ-
ne zaplatených dobrovoľných prí-
spevkov na starobné dôchodkové 
sporenie si môže daňovník najviac 
do výšky 2 percent zo základu dane 
(čiastkového základu dane) ziste-
ného z príjmov zo závislej činnosti 
podľa § 5 zákona o dani z príjmov 

alebo z príjmov z podnikania,  ale-
bo z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 
o dani z príjmov, alebo z ich úhrnov. 
Táto suma nesmie presiahnuť výšku 
2 percent zo 60-násobku priemer-
nej mesačnej mzdy v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatis-
tickým úradom Slovenskej republiky 
v kalendárnom roku, ktorý dva roky 
predchádza kalendárnemu roku, za 
ktorý sa zisťuje základ dane. Ma-
ximálna suma dobrovoľne zapla-
teného príspevku na starobné dô-
chodkové sporenie, ktorá môže byť 
uplatnená v roku 2016 ako nezdani-
teľná časť základu dane je vo výške 1 
029,60 eura.
Túto nezdaniteľnú časť základu dane 
si daňovník uplatní v podanom da-
ňovom priznaní alebo v ročnom 
zúčtovaní preddavkov z príjmov zo 
závislej činnosti

Zníženie základu dane o príspev-
ky na doplnkové dôchodkové 

sporenie
(III. pilier)

   Túto nezdaniteľnú časť základu 
dane si mohol daňovník uplatniť pr-
výkrát za zdaňovacie obdobie 2014. 
Môže sa uplatniť iba zo základu 
dane z príjmov zo závislej činnosti 
alebo základu dane z príjmov z pod-
nikania, alebo z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti, alebo z ich úhrnu 
v preukázateľne zaplatenej výške v 
úhrne najviac 180 eur za rok. Aby si 
daňovník mohol odpočítať túto nez-
daniteľnú časť základu dane, musí 
spĺňať tieto podmienky:
● príspevky na doplnkové dôchod-
kové sporenie zaplatil na základe 
účastníckej zmluvy uzatvorenej po 

V týchto dňoch viacerým poistencom ZP Dôvera skončila, prípad-
ne v tomto roku skončí, platnosť Európskeho preukazu zdravot-
ného poistenia. Poistencom Dôvery, zamestnancom Železiarní 
Podbrezová, budú nové preukazy distribuované prostredníctvom 
zamestnávateľa.

Erik ĎURICA, SSOŠH ŽP 
   - Platnosť preukazov si veru ne-
kontrolujem. Ešte sa mi nestalo, 
že by som sa ocitol v situácii, že 
ma niekto upozornil na neplat-
nosť preukazu.

Michal GAjDOŠíK, SSOŠH ŽP 
   -  Mám ich dosť, ale nikdy ma 
ani nenapadlo kontrolovať ich 
platnosť. Občas to ale asi treba 
urobiť, pretože môže nastať ne-
príjemná situácia.

Dagmar BALDOVSKÁ, Gork
   - So sebou nosím len tie preuka-
zy a kartičky, ktoré potrebu-
jem, ako napríklad občiansky 
preukaz, kartu poistenca či pla-
tobnú kartu. Neplatnosť zistím 
len náhodou.

Ing. Marcel RONČÁK, Vo
   - Nosím všetky,  ktoré potrebu-
jem a mám ich dosť. Občiansky, 
vodičský, zdravotné karty detí.
Občas ma napadne skontrolovať 
ich platnosť, ale skôr je to náho-
da.

ján KUPEC, Vt
   - Ani nie, minulý rok som zistil 
po mesiaci, že mi skončila plat-
nosť občianskeho preukazu. 
Viem, že by sa to asi malo, ale 
nekontrolujem ich platnosť.

Ing. Tomáš REPKA, Pbžp
   - Mám dosť preukazov a ka-
riet, spolieham sa na avízo SMS 
pri vypršaní ich platnosti, takže 
málokedy ma napadne kontro-
lovať ich.

(Pokrač. na str. 5)
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S vedúcom energetiky Ing. Jozefom Čerňanom

Veľmi vás zaskočilo toto chladné po-
časie?
   - Je pravdou, že za posledné roky 
bola zima mierna, teploty pár stup-
ňov nad nulou a minimálne zrážky. 
Akosi sme si zvykli na teplejšie poča-
sie a prírodu bez snehovej pokrývky. 
Kým v januári 2016 dosiahli teploty 
v noci minimum  -15 stupňov Celzia 
a v niektorých dňoch i plusové hod-
noty +3 stupne Celzia, v tomto roku 
boli najnižšie nočné teploty zazna-

Nová linka je prototypovým zariadením, vyrobeným na mieru.                                                                            F: I. Kardhordová

Ľadové kryhy na hati v Lopeji – foto archív energetiky

Ako hodnotíte uplynulý rok z hľa-
diska plnenia plánu investičného 
rozvoja?
   - Z dnešného pohľadu môžeme po-
vedať, že sme zrealizovali 
všetky plánované úlohy.  
V posledné roky  je výška 
investícií ovplyvnená ne-
priaznivou situáciou na trhu 
s oceľovými rúrami. V čase, 
keď hlavné prevádzkarne 
nemali  naplnené  výrobné 
kapacity, boli naplánované 
len nevyhnutné investície 
s rýchlou návratnosťou. 
Aké významné investície sa vám po-
darilo zrealizovať?
 - Medzi najvýznamnejšie zrealizova-
né investície technologického cha-
rakteru môžeme považovať delenie 
rúr priamo na ťažnej stolici TS 3-04. 
S delením sme uvažovali už niekoľko 
rokov dozadu, avšak sme nemohli 
nájsť vhodného dodávateľa, ktorý 
by tento problém vyriešil bez zníže-
nia kapacity ťahania. Riešenia našla 
firma ŽĎAS, a.s., ktorá bola dodáva-
teľom uvedeného zariadenia.  Prí-
nosom delenia rúr priamo na ťažnej 
stolici boli ušetrené nadbytočné ope-
rácie  s manipuláciami rúr a hlavne sa 
zredukovali nároky na obsluhu, na-
koľko  dve operácie na samostatných 
zariadeniach boli zlúčené do jednej.
   Druhou akciou bola konzervácia 

Najväčšie problémy sme mali s vymŕzaním
vtokových objektov na vodných tokoch

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Príchod nového roka bol poznamenaný poriadne chladným počasím. 
Hoci sa všade hovorilo o rekordoch, v minulosti to boli bežné zimné 
teploty. Postupne sme si od nich odvykli a v ostatných rokoch je pre 
nás vzácnosťou aj zasnežená krajina. Na Slovensku bol zaznamenaný aj 
arktický deň, noci boli mimoriadne chladné, na Orave dosiahli až -35,2 
stupňa Celzia. Problémy  mali motoristi, železničiari sa borili s lomom 
koľajníc či primrznutými výhybkami, zamŕzali potoky a vyskytli sa zápla-
vy, problémy boli so zásobovaním...

       Pri takýchto podmien-
kach máme jediný cieľ – udr-
žať prietok vody a funkčnosť 
zariadenia – ovládanie stavi-
diel, čo je veľmi dôležité pri 
manipulácii na hatiach, ak 
sú uvoľnené ľady a dajú do 
pohybu ľadové kryhy.

menané v Železiarňach Podbrezová 
a.s. -25 stupňov Celzia, v Lopeji -27,5 
stupňa Celzia, denné teploty dosiah-
li maximálne -10 stupňov Celzia. Pri 
týchto vonkajších teplotách bola tep-
lota vody v Hrone +0,1 stupňa Celzia 
a v Jasenici 0,5 stupňa Celzia. V týchto 
podmienkach dochádza k tvorbe srie-
ňu a vymŕzaniu vodných tokov od dna, 
pri nižších prietokoch vody v tomto 
období za takýchto teplôt sú potoky 
v dolinách, Jasenici a niektoré úseky 
Hrona pokryté súvislou vrstvou ľadu.  
Či nás zaskočilo toto počasie? Ani veľ-

mi nie, vodné elektrárne, za-
riadenia vtokových objektov 
– hatí počas opráv  pripra-
vujeme i na náročné  zimné 
podmienky. Dôraz kladieme 
na funkčnosť mechanických 
častí čistiacich strojov – čes-
líc a funkčnosť elektrických 
ohrevov  stavidiel, ktoré sú 
inštalované na hati v Lopeji 
a nápustnom objekte malej vodnej 
elektrárne Predajná.
   Obvykle sa každú zimu vyskytujú silné 
mrazy, no tie trvajú len niekoľko dní. 
Dôjde k miernemu otepleniu, teploty 
sa pohybujú málo pod nulou a vtedy 
nedochádza k takému súvislému vy-
mŕzaniu hatí a vodných tokov.  Avšak 
pri takýchto nízkych teplotách, aké sme 
zaznamenali začiatkom tohto roku, keď 
priemerná vonkajšia teplota dosiahla 
-18,08 stupňa Celzia, sú neúčinné aj 
elektrické  ohrevy na stavidlách. No 
i pri teplote -28 stupňov Celzia je veľmi 
náročné byť vonku a ešte i pracovať – 
uvoľňovať stavidlá rozrúšaním – seka-
ním ľadu. Pri takýchto podmienkach  
máme jediný cieľ – udržať prietok vody  
a funkčnosť zariadenia – ovládanie sta-
vidiel, čo je veľmi dôležité pri manipu-
lácii na hatiach, ak sú uvoľnené ľady a 
dajú do pohybu ľadové kryhy. 
S čím ste mali najväčšie problémy?
   - Najväčšie problémy sme mali s 
vymŕzaním vtokových objektov na 
vodných tokoch, kedy sme sa bori-
li so zabezpečovaním dostatočného 
množstva vody pre vodné elektrárne, 
a samozrejme,  aj priemyselnej vody 
pre výrobné prevádzkarne Železiarní 
Podbrezová a.s. Problémy boli hlavne 
na potoku Štiavnička a Bystrianka, kde 
dochádzalo k vymŕzaniu koryta a hro-
zilo vyliatie potoka a zaplavenie okoli-
tých pozemkov a štátnej cesty.  V malej 

vodnej elektrárni Predajná 
mrazy spôsobili primrznutie 
stavidiel, čím bola obmedze-
ná možnosť  splavovania na-
hromadených ľadov v nápust-
nom objekte. Nepriaznivá 
situácia bola aj na rieke Hron,  
kde na  hati Lopej nakopené 
ľady zablokovali jalový vý-
pust. Nasledujúci vývoj po-

časia naznačuje, že nízke teploty budú 
pokračovať aj v budúcich dňoch a me-
teorológovia predpokladajú oteplenie 
najskôr začiatkom februára, takže bu-
deme musieť  vynaložiť zvýšené úsilie 
pre zabezpečenie 
plynulej výroby 
elektrickej energie 
vo vodných elek-
trárňach a pri za-
braňovaní vymŕza-
nia hatí a vodných 
tokov v nápustných 
objektoch, aby 
nedostatkom prie-
myselnej vody ne-
bola ohrozená výroba vo výrobných 
prevádzkarňach. Problémy boli aj pri 
zabezpečovaní vykurovania objektov a 
výrobných hál. Nízke teploty sa preja-
vili aj v spotrebe zemného plynu, kedy 
sme museli pristúpiť k opatreniam pre 
zabránenie prekročenia odberu dohod-
nutého maximálneho množstva zemné-
ho plynu. Pri extrémne nízkych teplo-
tách sme využili dvojpalivovú základňu 
Železiarní Podbrezová, kedy sme časť 
tepla v teplárni zabezpečovali prevádz-
kou jedného kotla na vykurovací olej. 
Počas týchto studených dní sme zazna-
menali aj zamrznutie rozvodov pitnej 
vody, najmä nižších priemerov, ktoré 
sme operatívne odmrazovali. Vyskytli 
sa aj drobné poruchy na vykurovacích 
sústavách, ktoré sme priebežne odstra-

ňovali (prasknuté armatúry na vykuro-
vacích systémoch...).
Ako ste sa s nimi popasovali?
   - Pre odstraňovanie problémov z 
vymŕzania hatí sme v čase extrémne 
nízkych teplôt posilnili obsluhy vtoko-
vých objektov a v každej zmene boli 
priebežne rozbíjané ľady na prívod-
nom kanáli od hate Mýto po hať Bys-
trá. Pri  vymŕzaní potokov popod mos-
tíky sme ich za použitia technických 
prostriedkov a v súčinnosti s prevádz-
karňou doprava rozmrazovali a uvoľ-
ňovali. Na hati v Lopeji nakopené a 
uvoľňované kryhy sme za pomoci me-

chanizmov z pre-
vádzkarne doprava 
vybrali z hate, čim 
bol uvoľnený jalový 
výpust do Hrona. 
S pomocou mecha-
nizmov boli rozbité 
a uvoľnené aj ľado-
vé kryhy na nápust-
nom objekte. 
   Ďakujem všetkým 

zamestnancom prevádzkarne ener-
getika, najmä obsluhám hatí v Lope-
ji, Bystrej, malej vodnej elektrárne 
Predajná a elektrárne jasenie, ktorí 
ťažko fyzicky pracujú v tak náročných 
poveternostných podmienkach na 
čistení česlíc a zabezpečujú dostatok 
vody. Ďakujem aj zamestnancom 
prevádzkarne doprava za účinnú a 
operatívnu pomoc s mechanizmami 
pri rozmrazovaní a rozrušovaní ľadu 
na energetických zariadeniach. Zima 
ešte nekončí, pretrvávajú stále nízke, 
najmä nočné teploty a očakávame, 
že aj pri postupnom otepľovaní  bu-
deme musieť ešte vynaložiť veľké 
množstvo úsilia pri zabezpečovaní 
plynulej prevádzky technologických 
zariadení na vodných tokoch.

S Ing. milanom SrnKom, PhD., vedúcim  odboru technického a investičného rozvoja

Rok 2016 bol v znamení unikátnych technologických zariadení
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk vnútorného povrchu rúr pred zinko-

vaním, ktorá bola dokončená tesne 
pred Vianocami. Vnútorný povrch 
rúr je potrebné chrániť pred koró-
ziou konzervovaním.  Doteraz bola  
konzervácia vykonávaná ponorom 

v konzervačnej vani, pričom 
bol nakonzervovaný vnútor-
ný aj vonkajší povrch rúr. 
Vonkajší povrch rúr, kde sa 
nanáša  zinková vrstva, však 
nesmie byť mastný. Síce 
v technologickej linke zinko-
vania je zaradené odmaste-
nie, toto je určené na veľmi 
ľahké a miestne znečistenie 

povrchu. Pred zinkovaním bolo preto 
nutné povrch manuálne odmastiť. 
Táto operácia si vyžadovala samo-
statný personál, pričom to bolo na-
južšie miesto vo výkone zinkovania. 
Nová linka je prototypovým zariade-
ním, vyrobeným na mieru. Niekoľko 
rokov sme hľadali firmu, ktorá by ve-
dela konzervovať 6 metrov dlhé rúry 
s vnútorným priemerom od neuveri-
teľných 8 až po 38 milimetrov.  Sme 
radi, že sa na to podujala slovenská 
firma Vukov Extra, a.s., Prešov. O ná-
ročnosti svedčí aj fakt, že viac ako 
rok trval proces technického návrhu 
linky do podoby, aby mohol byť za-
kontrahovaný. Výkon linky je približ-
ne 16-20 m/min., čo je o niečo vyššia 
rýchlosť, ako rýchlosť samotného 
zinkovania. Linka dokáže bez obme-
dzení pripravovať rúry na zinkovanie. 

Prínosom je zníženie potreby pracov-
nej sily a zvýšenie výkonu celej zin-
kovne.
Už je schválený plán na rok 2017? 
Aké úlohy vás čakajú v najbližšom 
období?
   - Rovnako, ako v predošlých rokoch 
aj tento rok bude v znamení realizá-
cie len najnevyhnutnejších investícií. 
Investičný plán je vo finálnej verzii 
schvaľovania. No niektoré akcie sú už 
rozpracované a aj zmluvne zabezpe-

čené. Na základe dobrej skúsenosti 
budeme pokračovať pri realizácii 
ďalšieho zariadenia delenia rúr pria-
mo na ťažnej stolici, tentokrát na TS 
3-01. 
   Čaká nás aj pravidelná, opakovaná 
výmena turbíny a prevodovky ko-
generačnej jednotky. Minulý rok na 
aktíve zamestnancov avizoval  ge-
nerálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták 
potrebu stabilizácie našich zamest-
nancov. Na tento účel plánujeme 

v tomto roku zrekonštruovať turistic-
kú ubytovňu Podbrezovan na bytový 
dom s jedno a hlavne dvojizbovými 
nájomnými bytmi.  
   Na záver by som chcel všetkým na-
šim zamestnancom, aj keď už trochu 
neskôr, popriať do nového roku veľa 
zdravia, šťastia, rodinnej pohody 
a našej spoločnosti veľa zákaziek, 
ktoré by naplnili naše výrobné ka-
pacity a zabezpečili prosperitu našej 
spoločnosti.
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Strojárska olympiáda 2016/2017
X. ročník v SSoŠH Železiarne Podbrezová

Marek, čo vás viedlo k rozhodnu-
tiu vybrať si pre stredoškolské štú-
dium práve SSOŠH ŽP a konkrétne 
odbor mechanik mechatronik?
   -  Oslovila ma moderne vybave-
ná škola, ktorá nemala v širokom 
okolí žiadnu konkurenciu. Ponúkala 
mnoho možností. Doteraz 
si všímam zmeny, ktoré 
škola podstupuje. Tak, ako 
počas piatich rokov, ktoré 
som v nej strávil, vždy priš-
lo niečo nové, čím sa škola 
posunula vpred. Nový päť-
ročný odbor, ktorý ponúkal 
zváračský preukaz alebo osvedče-
nie odbornej spôsobilosti elektro-
technikov § 21, boli jasnou záru-
kou, že si nájdem v živote kvalitné 
zamestnanie hneď po doštudovaní, 
nehovoriac o tom, že zriaďovateľ 
školy zaručoval, že po jej skončení 
získam zamestnanie v Železiarňach 
Podbrezová. Využil som aj možnosť 
získať vodičský preukaz za „štu-
dentskú“ cenu, hneď po dovŕšení 
18 rokov. 
Priblížite nám vaše stredoškolské 
roky?
  - Na tieto roky spomínam, ako na 
najlepšie roky môjho života. Nielen 
medzi spolužiakmi, ale aj medzi 
učiteľmi som si 
našiel mnoho 
priateľov, s kto-
rými som do-
dnes v kontak-
te. Podpora zo 
strany učiteľov, 
vedenia ško-
ly a všetkých, 
s ktorými som 
prichádzal do kontaktu, sa nedá 
porovnať s tým, čo mi hovorili ka-
maráti a spolužiaci o iných školách. 
Aj podpora mojich súkromných 
aktivít bola perfektná. Tejto škole 
ďakujem za postavenie, ktoré som 
v športe dosiahol. Škola ma podrža-
la v teoretickej, aj v praktickej čas-
ti môjho štúdia. Nebolo pre mňa 
ľahké udržiavať tempo s ostatnými 
žiakmi, keď som sa často domov 
vrátil zo súťaží až neskoro po pol-
noci a ráno som zas musel sedieť v 
lavici.  
Vy ste po skončení štúdia nastúpi-
li hneď do Železiarní Podbrezová.  
Aké to bolo?
   - Pri nástupe do práce som si vy-
žiadal mesačný odklad z osobných 
dôvodov. Bez problémov mi vyho-
veli, takisto mi vedenie vyhovelo s 
nástupom na pracovné stredisko, 
ktoré som si vybral. Nikde som ne-
zažil taký individuálny prístup k za-
mestnancovi, a to ešte v takejto 
veľkej spoločnosti. Nenastúpil som 
na pracovisko spojené s vyštudova-
ným odborom, ale do ťahárne rúr, 
do oblúkarne. V priebehu roka som 

   Rozvíjajúci sa strojársky priemysel 
na Slovensku pociťuje nedostatok 
pracovných síl v oblasti technicky 
vzdelanej mládeže, čo zabezpečuje 
mladým ľuďom dobrú perspektívu v 
ich uplatnení v zamestnaní. Otvára-
niu technických obzorov pomohla aj  
strojárska olympiáda, na ktorej sa 19. 
januára 2017 zúčastnili študenti IV.C, 
odboru mechanik mechatronik. 
   Študenti sa zapojili do riešenia stro-
járskej olympiády, ktorú organizuje 
Strojnícka fakulta Slovenskej technic-
kej univerzity Bratislava. Po registrácií 
na stránke fakulty,  študenti riešili ná-
ročné on-line testy. Testy boli sústre-
dené na oblasti matematiky, fyziky a 

marek GrUBer, absolvent Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP

„Som späť a nič ma neteší viac ako to,
že mám stále zamestnanie a istoty....“

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

   Absolvent Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní 
Podbrezová (SSOŠH ŽP), odbor mechanik mechatronik. jeho koníčkom 
sú spoločenské tance a v tanečných súťažiach už zožal nejeden úspech. 
V roku 2012 na majstrovstvách Slovenska získal 1. miesto za choreogra-
fiu, v Slovenskom pohári v latinsko – amerických tancoch 16. miesto, 
v roku 2016 na majstrovstvách Slovenska v kategórii dospelí latina 12. 
miesto, na majstrovstvách Prahy 15. miesto v kategórii dospelí a na maj-
strovstvách Čiech 1. miesto PRO-AM.

pracoval vo výrobe a neskôr pri mo-
jom bratovi v expedícii. Bol som pr-
výkrát zamestnaný a nevedel som, 
čo ma čaká. Niektorí kolegovia 
o mne pochybovali, či vôbec v prá-
ci vydržím. Po pár mesiacoch som 
ich presvedčil, že aj tanečník alebo 
akýkoľvek iný umelec, sa vie posta-
viť za stroj a odviesť dobrú prácu. 

Pri práci som sa učil o svo-
jom pracovisku a zariade-
niach, chcel som poznať 
všetko od ich funkcie až 
po základnú údržbu, ktorú 
som bol schopný vykonať 
aj bez pomoci nadriade-
ného. Keď som dokončil 

svoju prácu, pýtal som sa vždy svo-
jich kolegov a nadriadeného, či im 
môžem s niečím pomôcť a sledoval 
som prácu na iných stanovištiach, 
aby som zvýšil svoju kvalifikáciu. Za 
rok som si kúpil auto, motorku, šiel 
prvýkrát sám na dovolenku, doprial 
si všetko pohodlie, ako kino, dobrú 
večeru, nové oblečenie, kultúrne 
vyžitie a samostatnosť. Znie to ako 
bagateľ, ale v dnešnej dobe aj tie-
to veci niektorým ľuďom chýbajú. 
Ihneď som sa naučil, ako si ušetriť 
peniaze a za obdobie, ktoré som  
pracoval, som nepocítil, že si niečo 
nemôžem dovoliť. Verte alebo nie, 
po odchode zo železiarní som tento 

pocit v sebe ne-
objavil. 
Už v čase stre-
d o š k o l s k é h o 
štúdia sa z vás 
stal úspešný 
tanečník a aj 
v Dome kultú-
ry ŽP sme mali 
možnosť nie-

koľkokrát vidieť vaše skvelé vy-
stúpenia. Ako ladí tanec so študij-
ným odborom, ktorý ste si zvolili? 
Nebol dôvodom vášho odchodu 
zo železiarní po roku práve tento 
koníček?
   - Tancovať som začal ako 15 – 
ročný, a tak začiatok mojej taneč-
nej kariéry šiel ruka v ruke s mo-
jím štúdiom a pokračoval počas 
zamestnania. Vystúpenia v dome 
kultúry som bral vždy ako vďaku 
za poskytnutú podporu zo strany 
SSOŠH a ŽP a.s. a skvele som si to 
užíval. Nie vždy máme možnosť 
svoje umenie ukázať spolužiakom, 
kolegom a rodine. Veľa cestujem 
a v dome kultúry v Podbrezovej 
som sa vždy cítil ako doma. Každá 
pozvánka na účasť v programe ma 
vždy potešila, rovnako tak, ako by 
ma potešila, ak by som ju dostal 
aj dnes. Tanec so študijným odbo-
rom mechanik mechatronik veľmi 
neladil. Dodnes som nestretol ta-
nečníka, ktorý by mal osvedčenie 
odbornej spôsobilosti elektrotech-
nikov § 21 alebo zváračský preukaz 
(J). Ladilo to však krásne s podpo-

rou pre všetkých športovcov, ktorá 
je z tejto strany poskytnutá, či už 
vybavením školy alebo osobným 
prístupom od vedenia. Dôvodom 
môjho odchodu bol nástup na vy-
sokoškolské štúdium. Na vysokej 
škole to však nešlo podľa mojich 
predstáv a preto som štúdium ih-
neď ukončil a ušetrené peniaze vy-
užil na rozvoj svojej kariéry taneč-
níka, trénera a učiteľa tanca. 
Dnes ste opäť v Podbrezovej. Nas-
túpili ste do centrálnej údržby. 
Aké sú vaše dojmy? Možno hovo-
riť, že ste dospeli k tomu, že sem 
patríte a tu je vaše miesto? 
   - Áno, som späť v Podbrezovej 
a nič ma momentálne neteší viac, 
ako to, že mám opäť stále zamest-
nanie, výplatu na čas a istoty, ako 
sú odvody, prémie, dovolenka, 13. 
plat a napríklad aj možnosť dovoliť 
si byť práceneschopným, keď je to 
nevyhnutné. Po dvoch rokoch, po-
čas ktorých som si prešiel tŕnistú 
cestu a dostal pár faciek od živo-
ta, som si vedomý hodnôt, ktoré 
železiarne svojmu zamestnancovi 
ponúkajú. Každý deň z práce od-
chádzam najedený, osprchovaný 
a s vedomím, že som sa zas naučil 

niečo nové a je zo mňa žiadanejší 
a kvalifikovanejší človek. Som ko-
nečne zamestnaný v odbore, kto-
rý som vyštudoval a som vďačný 
všetkým svojím kolegom a vedú-
cim, ktorí sa podieľajú každý deň 
na mojom osobnom rozvoji v kva-
lifikácii. 
Zaradili ste sa medzi hutníkov 
a verím, že nadlho. A čo vaša ta-
nečná kariéra?
- Ako dlho v zamestnaní zotrvám, 
netuším. Železiarne mi dávajú 
možnosť pracovať cez deň a po-
obede sa venovať tanečnej ško-
le a mojím aktivitám, ktorých je 
strašne veľa. Takú možnosť som v 
predchádzajúcich zamestnaniach 
doposiaľ nemal. Teším sa na každý 
nový deň v práci a kto o mojich slo-
vách pochybuje a možno sa smeje, 
sám vie, že mám pravdu a že bez 
takéhoto zamestnávateľa by tu 
bola len hladová dolina bez mož-
ností nejakého osobného, profe-
sionálneho, športového rozvoja. 
Som človek, ktorý keď ráno vstáva, 
dáva si predsavzatie, že nepôjde 
spať, kým sa nenaučí niečo nové a 
neposunie sa vpred. Vďaka môjmu 
momentálnemu zamestnaniu je 

toto predsavzatie hravo splniteľ-
né. Počas štúdia na strednej škole 
a počas zamestnania som preces-
toval celé Slovensko a zahraničie, 
získal najvyššiu slovenskú triedu 
„A“ a dosiahol mnoho úspechov v 
tanečnej kariére, stretol a spoznal 
som mnoho ľudí spojených s vý-
vojom televíznych show, zúčastnil 
sa na silvestrovskom TV progra-
me alebo ako tréner v televíznom 
programe „Tanec snov“, kde sme 
známeho herca Janka Dobríka 
učili tancovať a spoločnými sila-
mi sa vyzbieralo vyše 12 tisíc eur 
pre detské onkologické centrum v 
Banskej Bystrici. 

   Ďakujem všetkým učiteľom, 
majstrom a celému vedeniu, kto-
ré sa podieľa na rozvoji mládeže v 
SSOŠH a ŽP a.s. Dávate nám viac, 
než dokážeme často oceniť. Všet-
kým novým kolegom prajem veľa 
úspechov v práci, aj v osobnom 
živote a všetkým aktuálnym a 
budúcim študentom prajem, aby 
štúdium brali ako osobný záujem 
a nie povinnosť, tam totiž prichá-
dza skutočná zmena dospelosti.

Ing. j. Pôbiš
učiteľ odborných predmetov

všeobecného strojníctva. Olympiáda 
ukázala, že technika nie je nudná, prá-
ve naopak, je úžasná, podnetná, zau-

jímavá..., že technické odbory majú 
perspektívu životného naplnenia – 
perspektívu dobrého zamestnania.

        Po dvoch rokoch, po-
čas ktorých som si prešiel 
tŕnistú cestu a dostal pár 
faciek od života, som si ve-
domý hodnôt, ktoré žele-
ziarne svojmu zamestnan-
covi ponúkajú.
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Vlani sa nepriaznivé podmienky pre 
zasnežovanie podpísali na tom, že ste 
stredisko neotvorili počas hlavnej sezó-
ny (obdobie od vianočných sviatkov po 
Troch kráľov, pozn. red.). Ako hodnotíte 
jej začiatok a aj priebeh v tomto roku?
   - Teploty nám už koncom novembra 
dovolili začať zasnežovať zjazdovky ume-
lým snehom, a tak sme prvých lyžiarov 
uvítali už týždeň pred Štedrým 
dňom, víkendovou lyžovač-
kou. Pre každého podnikateľa 
v cestovnom ruchu je hlavná 
sezóna najdôležitejšia, ak ju 
totiž nestihne, ťažko potom 
zimnú sezónu dobieha. Kapa-
city v tomto období sú naplne-
né, deti majú prázdniny, rodi-
čia čerpajú dovolenky a majú 
chuť stráviť pekné chvíle na horách. My 
sme radi, že sme boli na začiatok sezóny 
pripravení na 100 percent a mohli sme 
turistom ponúknuť naše služby už týždeň 
pred začiatkom vianočných sviatkov.
Aj keď v tomto roku padal aj prírodný 
sneh, predsa len by jeho vrstva ne-
stačila na prevádzkovanie strediska. 
Ako vám k bezproblémovej prevádzke 
dopomáha zasnežovanie umelým sne-
hom? 
   - Máme zásadu, že pokiaľ zasnežuje-
me umelým snehom, tak sa snažíme 
robiť súvislú vrstvu 50–60 cm po celej 
šírke zjazdoviek. Nevypláca sa uspokojiť 
s nižšou vrstvou, nakoľko sa na jar rýchlo 
roztopí. Máme to už odskúšané, a ak do-
držíme súvislú vrstvu, ktorá sa priebežne 
preväzuje s prírodnými zrážkami alebo 
umelým snehom, bez problémov sme 
schopní prevádzkovať vleky až do kon-

Konečne je zima taká, ako ju poznáme
Lyžiarske stredisko na Táľoch láka najmä pestrou ponukou služieb

M. jančovič
noviny@zelpo.sk

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde, snehové podmienky sú v stredisku na 
Táľoch priaznivé a lyžiari sa v tomto roku tešia ideálnemu slnečnému po-
časiu. To je v skratke to najdôležitejšie, čo vystihuje sezónu 2016/2017. 
Dva roky po sebe však strediská na Slovensku v hlavnej sezóne doslova 
zívali prázdnotou, nakoľko neboli podmienky pre spustenie stredísk ide-
álne. Našťastie sa tohtoročná zima ukázala tak, ako ju poznáme a tak 
mohli prví lyžiari vyskúšať navoskované skĺznice lyží už 17. decembra. 
O tohtoročnej lyžovačke nám viac prezradil generálny riaditeľ akciovej 
spoločnosti Tále Ing. Ľuboš Ďurinďák.

ca marca, a to aj pri občasných oteple-
niach, či jarných dažďových prehánkach. 
Kedysi bola technológia zasnežovania 
limitovaná a jej kapacita výroby snehu 
nepostačovala na spustenie strediska 
bez prírodných zrážok. Ako to je na Tá-
ľoch dnes?
   - Niekedy bolo zaužívané, že lyžovač-
ku tvorili snehové zrážky z novembra. 
Dnes sú už tieto ťažké snehy ojedinelé 
a ani decembrové snehové zrážky nevy-

držia, nakoľko si už zvykáme 
na decembrové oteplenia, či 
dokonca zrážky vo forme daž-
ďa. Vo svojich počiatkoch bolo 
stredisko vybavené tzv. dosne-
žovacou technológiou, ktorá 
umožňovala vytvoriť obme-
dzený objem umelého snehu 
a ten sa využíval len ako dopl-
nok snehu prírodného. Vývoj 

počasia, teplôt a zrážok nás už rokmi 
naučil nespoliehať sa na prírodné zráž-
ky, ale využívať súčasné technológie na 
zasneženie zjazdoviek umelým snehom.
Z dosnežovacieho systému ste rokmi 
prešli na zasnežovací. je postačujúci?
   - Aj keď je vývoj technológií v oblasti 
zasnežovania rýchly, predsa len je limi-
tovaný teplotou, či 
vlhkosťou vzduchu, 
dostatkom vody 
a ďalšími faktormi. 
My využívame vodu z Bystrianky, ktorá 
priteká do nádrže na golfovom ihrisku, 
tam sa prirodzene usadí, nakoľko so se-
bou prináša nežiaduci kal. Pokiaľ chce-
me v čo najkratšom čase zasnežiť čo 
najviac plôch zjazdoviek za krátky čas, 
využívame osvedčený systém používa-
nia zasnežovacích diel alebo tyčí. Nie 
vždy je k nám pani Zima tak ústretová, 

ako je tomu v tejto sezóne, nakoľko je 
teplota vzduchu kontinuálne pod bo-
dom mrazu. Inokedy musíme využiť kaž-
dú vhodnú minútu na maximum. Bývali 
totiž zimy, kedy tri dni mrzlo a potom 
prišlo dlhodobé oteplenie alebo inver-
zia, ktorá spôsobovala, že v spodnej 
časti strediska sa síce snežiť s ťažkosťami 
dalo, no so stúpajúcou výškou už teplo-
ta presahovala nulu. Dnes už vieme svoj 
potenciál využiť v maximálnej miere na 
to, aby sme stredisko pripravili na pre-
vádzku v čo najkratšom čase. 
Vráťme sa však späť k hlavnej sezóne. 
Aká klientela v nej prevládala?
   - Základom úspechu pre turistický ruch 
je domáca klientela. Zahraniční turisti sú 
pridanou hodnotou. Aj zimná sezóna nás 
utvrdila, že vývoj súčasnej geopolitickej 
situácie vo svete bráni ľuďom cestovať 
do odľahlejších destinácií, majú strach. 
Aj tí, ktorí boli zvyknutí odísť za službami 
do odľahlejších častí sveta, sú späť. Svoje 
rozhodnutie ostať doma však neľutova-
li, o čom svedčí pozitívna odozva týchto 
hostí, boli milo prekvapení, že aj domáci 
trh ponúka kvalitu a pestrosť služieb.
Zimné stredisko na Táľoch je orientova-
né najmä na rodiny s deťmi. Kto si ešte 
hľadá cestu k vám? Na akých klientov 
ste zameraní?
   - Áno, sme rodinným strediskom. Kaž-
dý rezort sa profiluje a ponúka svojim 
klientom služby, ktoré sú však limitova-
né prírodnými danosťami. Dĺžka a výška 
kopca nám dáva možnosti privítať u nás 
menej skúsených lyžiarov, či rodičov, 
ktorí sa rozhodli naučiť lyžovať svoje 
deti. Sú tu malé vleky pre najmenších, 
nenáročné svahy sklonom, bezpečné 

trate určené pre za-
čiatočníkov. Zázemie 
ponúka všetko, čo 
rodina s deťmi pot-

rebuje. Stredisko je prístupné už od prí-
chodu lyžiarov – Ski bus ich dovezie zo 
vzdialenejších častí parkoviska, dá sa tu 
rýchlo orientovať v ponuke reštaurácií, 
bufetov, je tu lyžiarska škola, požičovňa 
výstroja, rozšírené služby o detské kúti-
ky, sánkarskú dráhu, v súčasnosti nám 
podmienky dovoľujú prevádzkovať aj 
bežkárske trate .., jednoducho všetko 

pokope v prehľadnom areáli. Ak sa už 
tí zdatnejší začiatočníci odhodlajú na 
náročnejší svah, aj tu im ponúkame kva-
litne upravenú zjazdovku, ktorej časť je 
dokonca v kategórii čierna. Takže, na 
svoje si prídu aj tí najzdatnejší. 
Hoci je stredisko limitované kopcom, 
ako ste už spomínali, predsa len v tejto 
sezóne ponúka svojim klientom aj viac, 

než len svoje svahy. Bude spolupráca so 
Ski centrom Mýto pokračovať aj do bu-
dúcnosti alebo sa počíta aj s rozšírením 
ponuky?
   - Myšlienka spolupráce Tále – Mýto – 
Chopok tu bola už dávnejšie, no dodnes 
ju nebolo možné realizovať kvôli nekom-
patibilnosti čítacích zariadení. Od tejto 
sezóny sme na Táľoch prešli na štan-
dardný systém, ktorý otvoril možnosť 
použitia jedného lístka v strediskách 
Ski centra Mýto, ako aj u nás. Lyžiari tak 
môžu využiť naše stredisko na začiatok 
a v priebehu dňa použiť rovnaký lístok 
aj v Mýte. Tento systém je v zahraničí 
bežný a do budúcnosti nevylučujem ani 
zapojenie ďalších stredísk. 
Ako žije stredisko po vianočných sviat-
koch?
   - V súčasnosti sa na Táľoch lyžujú naj-
mä žiaci v rámci školských kurzov. Tým, 
že poskytujeme širokú ponuku služieb 
a naše stredisko je vhodné najmä pre 
začiatočníkov, sme ideálni ako voľba 
pre výučbu lyžovania aj v rámci škôl. 

Žiaci u nás nájdu všetko, od požičovne 
výstroja až po záverečný test v podobe 
pretekárskej trate s bránkami, ktorú im 
staviame v posledný deň ich výučby. 
V minulom roku rozhodlo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o pridelení 150 eur, ako príspevok na 
lyžiarsky kurz na žiaka. Cítiť nárast poč-
tu kurzov?

   - Evidentne. Tento príspevok vlády SR 
napomáha nielen rozvoju turistického 
ruchu v našej republike, ale predovšet-
kým pomáha deťom opäť objaviť hory, 
odtrhne ich na chvíľu od školských po-
vinností, ale aj od počítača, televízora, 
či iných činností, ktoré im zaberajú kopu 
voľného času. Dennodenne sa stretáva-
me s deťmi, ktoré sú na lyžiach prvýkrát 
v živote, baví ich to a na konci výučby sú 
hrdé, že dokážu zlyžovať svah. Opäť tak 
objavujú vzťah k zimným športom, ale aj 
k prírode. Bol to vynikajúci ťah a ja ve-
rím, že sa stretne s pochopením aj pre 
ďalšie obdobie a stane sa dlhodobou 
súčasťou rozvoja pohybovej zdatnosti 
našich detí.

          Dennodenne sa stre-
távame s  deťmi, ktoré sú 
na lyžiach prvýkrát v  ži-
vote, baví ich to a na kon-
ci výučby sú hrdé, že do-
kážu zlyžovať.

Daňové minimum
(Dokonč. zo str. 2)

31. decembri 2013 alebo na základe 
zmeny účastníckej zmluvy, ktorej sú-
časťou je zrušenie dávkového plánu,
● daňovník nemá uzatvorenú inú 
účastnícku zmluvu podľa zákona o 
doplnkovom dôchodkovom sporení, 
ktorá nespĺňa podmienky stanove-
né novelou zákona o doplnkovom 
dôchodkom sporení.

Výdavky percentom z príjmov
Ak daňovník uplatňuje výdavky per-
centom z príjmov, môže si uplatniť 
výdavky vo výške 40 percent (pri 
príjmoch z podnikania, z inej sa-
mostatnej 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 príleži-
tostnej poľnohospodárskej výroby, 
lesného a vodného hospodárstva (§ 
8 ods. 1 písm. a/ zákona o dani z príj-
mov) sú tieto výdavky vo výške 25  
percent z týchto príjmov, maximálne 
však do sumy 5 040 eur ročne.

Minimálna výška dane
za rok 2016

   Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za 
zdaňovacie obdobie nepresiah-
ne sumu 16,60 eura alebo celkové 
zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 
2016 nepresiahnu sumu 1 901,67 
eura (t.j. 50 percent zo sumy zodpo-
vedajúcej sume 3 803,33 eura, ktorá 

predstavuje nezdaniteľné minimum 
na daňovníka) a ak si daňovník neu-
platňuje nárok na daňový bonus.

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 činnos-
tí), sú oslobodené od dane, ak úhrn 
týchto príjmov nepresiahol v roku 
2016 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 prevo-
du podielu na s.r.o., k. s. alebo člen-
ských práv družstva), sú oslobodené 
od dane, ak úhrn týchto príjmov zní-
žený o výdavok, podľa § 8 ods. 5 a 7 
zákona o dani z príjmov, nepresiahol 
v roku 2016 sumu 500 eur. Ak tento 
rozdiel presiahol sumu 500 eur, do 
základu dane sa zahrnie len rozdiel 
nad túto ustanovenú sumu.
   Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z 
prenájmu, z príležitostných činností, 
príjmov z prevodu opcií, z prevodu 
cenných papierov, z prevodu podie-
lu na s.r.o., k.s. alebo členských práv 
družstva, uplatní sa oslobodenie od 
dane najviac v úhrnnej výške 500 eur.

Daňový bonus
   Daňový bonus za rok 2016 je 

256,92 eura. Výška mesačného da-
ňového bonusu za január – decem-
ber 2016 je 21,41 eura mesačne. 
Výška zdaniteľných príjmov zo závis-
lej činnosti na uplatnenie daňové-
ho bonusu za rok 2016 predstavuje 
sumu aspoň 2 430 eura (t.j. 6x mi-
nimálna mesačná mzda 405 eura). 
U daňovníka s príjmami z podnika-
nia (§ 6) výška zdaniteľných príjmov 
musí byť aspoň vo výške 2 430 eura 
a vykázanie základu dane (čiastko-
vého základu dane) z príjmov podľa 
§ 6. Suma minimálnej mzdy pre rok 
2016 je 405 eur mesačne.

Odporúčanie
   Ak vaše deti v priebehu roka 2016 
popri štúdiu pracovali, či už na zá-
klade pracovnej zmluvy alebo  na 
základe dohody, odporučte im, aby 
požiadali svojho zamestnávateľa o 
vykonanie ročného zúčtovania, ale-
bo, aby podali daňové priznanie. 
V prípade, že zarobili za rok 2016 
menej ako 3 803,33 eura (bez zá-
konného zdravotného a sociálne-
ho poistenia) všetka daň, ktorú im 
zamestnávateľ zrazil, sa im vráti. 
O vykonanie ročného zúčtovania 
musia požiadať v termíne do 15. 
februára 2017, daňové priznanie 
musia podať do 31. marca 2017. 
Povinnou prílohou daňového pri-
znania je potvrdenie zamestnáva-
teľa o vyplatených príjmoch fyzic-
kej osoby zo závislej činnosti a o 
zrazených preddavkoch na daň za 
obdobie 2016.

Tohtoročné snehové podmienky umožnili uviesť do prevádzky aj bežecké trate
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Imunitu si posilníme aj jedlom

O. Kleinova
noviny@zelpo.sk

   Jogurt má v sebe okrem vápni-
ka, proteínov a kyseliny mliečnej aj 
živé baktérie, ktoré budujú správnu 
črevnú mikroflóru a zároveň, priamo 
podnecuje tvorbu imunitných bu-
niek. Preto je hodnotnou prevenciou 
aj pred chrípkou. Zdravé baktérie v 
jogurte dopĺňajú aj tráviace enzýmy. 
Jogurt nie je na trávenie tak ťažký, ako 
mlieko. Pravidelná konzumácia biele-
ho jogurtu znižuje aj krvný tlak. Trá-
venie podporujú najmä kozie a ovčie 
jogurty.

   Posilnenie politiky EÚ v oblasti ľud-
ského biomonitoringu, príprava európ-
skeho projektu, ktorý pomôže harmo-
nizovaným prístupom porovnať záťaž 
slovenskej populácie chemickými lát-
kami s obyvateľmi v iných európskych 
krajinách a ďalšie relevantné témy – to 
bol obsah medzinárodnej konferencie 
zaoberajúcej sa ľudským biomonitorin-
gom. Uskutočnila sa v závere uplynu-
lého roka v Bruseli aj za účasti odbor-
níkov Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. 
   „Chemický priemysel je jednou z 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí 
ľudskej činnosti. Chemické látky sú sú-
časťou potravín, obalov, kozmetických 
výrobkov, stavebných látok a ďalších 
spotrebiteľských produktov, s ktorými 

Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, prešpor-
ská, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, tarhoňa, 
šalát ● Detvianska nátura, opeka-
né zemiaky, uhorka ● Údené mäso, 
hrachová kaša, uhorka, chlieb 
● Šalát mrkvový s marhuľami ● 
Hubové rizoto, uhorkový šalát ● 
Kysnutý koláč slivkový, kakao ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● Mlieč-
ny balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, tekvicová, peči-
vo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, šalát ● Vyprážaný kar-
fiol, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Gazdovský šalát, pečivo ● Ohnivé 
kuracie stehno orientálne, zeleni-
nová obloha ● Rezancový nákyp 
s tvarohom a jahodami ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: gulášová, roľnícka, peči-
vo.
● Hovädzí závitok hrádocký, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie stehno 
na smotane s hlivami, cestovina ● 
Lazane mäsové ● Študentský šalát, 
pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu 
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: údeninová, horácka, pe-
čivo.
● Morčacie prsia na zelenine, ryža, 
šalát ● Pečený bôčik s plnkou, ka-
pusta, knedľa  ● Špenátový príva-
rok, volské oko, zemiaky ● Tlačen-
kový šalát, pečivo ● Hovädzí guláš 
so zelenou fazuľkou ● Dukátové 
buchtičky s vanilkovým krémom ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, slo-
venská ryža, uhorka ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, zemiaková kaša, 
šalát ● Kurča dusené so slivkami, 
ryža ● Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Pečená ryba s bylinkami, mexická 
zelenina ● Šúľance s makom ● Ba-
geta Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
šalát ● Hovädzia pečienka na víne, 
knedľa ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: goralská, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Hydinové ražniči, ze-
miaky, uhorka ● Bageta salámová 
so šalátom.

Pondelok
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Hovädzie mäso na kore-
ní, ryža, šalát ● Roľnícke zemiaky, 
uhorka ● Pestrý cestovinový ša-
lát ● Top šalát s kuracím mäsom, 
pečivo ● Plnené rožky tvarohové, 
kakao ● Bageta Apetito ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: hŕstková, francúzska, pe-
čivo.
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky ● Bravčový rezeň na 
rasci, tarhoňa, šalát ● Restovaná 
kačacia pečeň, hrášková ryža, cvik-
la ● Šalát z čínskej kapusty s hroz-
nom a jablkami, pečivo ●  Losos na 
masle, dusená zelenina ● Buchty 
na pare s nutelou, maková po-
sýpka, kakao ● Bageta Gurmán ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
bulharská, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, šalát ● Hovädzie 
dusené, chrenová omáčka, knedľa 
● Pizza diabolská ● Syrové tajom-
stvo, pečivo ● Bravčové mäso du-
sené s kelom ● Zemiakové knedlič-
ky čučoriedkové so strúhankou ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäso, sedliacka, 
pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina ● 
Vyprážaný kurací rezeň furmanský, 
zemiaková kaša, uhorka ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka ● Hy-
dinový šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Palacinky s dže-
mom a čokoládou ● Bageta syrová 
● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
krupicová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát ● Zemiakovo-bryndzové pi-
rohy so slaninou ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Kuracie prsia s plnkou, ze-
leninová obloha ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: morčacia, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, ze-
miaky, cvikla ● Hovädzia roštenka 
na slanine, slovenská ryža, šalát ● 
Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Bravčové mäso 
na čínsky spôsob, ryža, šalát ● Ba-
geta s pikantným mäsom.

Tohtoročný štart do nového roka bol v mnohých rodinách poznamenaný chrípkou či iným ochorením z nachlad-
nutia. Imunitný systém každého človeka v zimnom období musí bojovať s rôznymi vírusmi a baktériami. 
jeho silu síce ovplyvňuje genetika a prostredie v ktorom žijeme, ale nesporný vplyv má aj spôsob života. 
Imunitný systém výrazne dokáže ovplyvniť aj náš jedálny lístok. Viete, že napríklad čerstvé kravské mlieko 
od kráv kŕmených trávou má silný antialergický účinok a telu dodá zinok, enzýmy a vitamín A? Medzi ďalšie 
potraviny výrazne posilňujúce imunitný systém patria:

Projekt ľudského biomonitoringu
Zdroj: RÚVZ B. Bystrica je človek v každodennom kontakte. 

Niektoré z týchto látok spôsobujú akút-
ne poškodenie zdravia, sú ľahko iden-
tifikovateľné. Účinky iných škodlivých 
látok sa preukážu až po dlhej dobe la-
tencie. Sú to najmä látky karcinogénne, 
poškodzujúce hormonálny a imunitný 
systém a látky, ktorých účinky sa môžu 
prejaviť až v ďalšej generácii. Efektív-
nym nástrojom na skúmanie týchto 
účinkov a vzťahov je ľudský biomonito-
ring, ktorý odhalí neviditeľné zaťaženie 
človeka škodlivými látkami, vyskytujú-
cimi sa v životnom a pracovnom pro-
stredí človeka“, konštatovala účastníč-
ka tohto podujatia, vedúca Oddelenia  
hygieny detí a mládeže banskobystric-
kého RÚVZ MUDr. Katarína Slotová. 
Dodala, že Úrad verejného zdravot-
níctva SR a RÚVZ so sídlom v Banskej 

Bystrici, boli zapojení do riešenia pi-
lotnej fázy medzinárodného projektu 
ľudského biomonitoringu. Cieľom pro-
jektu je získať údaje o koncentráciách 
vybraných chemických látok v tele člo-
veka, ktoré by spolu s údajmi o koncen-
tráciách chemických látok v životnom 
alebo pracovnom prostredí vytvorili 
ucelený informačný systém. Aktuálne 
je posudzovanie zmesí chemických lá-
tok oproti doterajším postupom, kedy 
sa prítomnosť chemických látok posu-
dzuje najmä jednotlivo. „Projekt nám 
pomôže harmonizovaným prístupom 
porovnať záťaž slovenskej populácie 
chemickými látkami s obyvateľmi v 
iných európskych krajinách. Do rieše-
nia projektu HBM4EU je zapojených 
107 partnerov z 26 krajín“, uviedla na 
záver MUDr. Slotová.

   Všetky ryby podporne pôsobia na 
imunitu a sú bohaté na vitamíny sku-
piny B, napríklad B 12 pomáha fun-
govaniu nervového systému. Morské 
ryby bohaté na omega – 3 mastné 
kyseliny sú prevenciou proti rakovine.

   Sú vynikajúcim zdrojom vitamínov 
a energie. Obsahujú vitamín B a mag-
nézium, zvyšujú výkonnosť organiz-
mu. Hodia sa aj pri diétnom režime, 
pretože dokážu zasýtiť na dlhý čas a 
energiu uvoľňujú postupne.

   Obsahuje veľa železa, zinku a vápni-
ka. Táto trojka je výbornou kombiná-
ciou pre posilnenie organizmu, záro-
veň dodáva telu energiu a zabraňuje 
infekciám.

   Sú obrovským darom od našej zeme! 
Skrývajú v sebe zdravie, silu a vitalitu. 
Navyše,  ak sa zameriame na účinky, 
tak smelo môžeme povedať, že vlaš-
ské orechy sú najzdravšie zo všetkých 
orechov. Vlašské orechy sú potravina, 
ktorá by nemala chýbať v každej do-
mácnosti, ale hlavne v pevnej súčasti 
stravovania. Dajte si každý deň pár 
orechov pre zdravie.

   Ochraňuje imunitu a hojí rany. Je 
rýchlym zdrojom energie, zlepšuje krv-
ný obraz a zvyšuje chuť do jedla. Pô-
sobí protizápalovo a antibakteriálne. 
Pomáha liečiť vírusové ochorenia, pri 
prechladnutí, chrípke, zápaloch ústnej 
dutiny, aftoch, zbavuje telo jedov.

   Vysoké množstvo proteínu, vitamínov 
A, C, D, vlákniny a minerálov obsahujú 
hríby. Najviac betaglukánu posilňujú-

ceho imunitu je v Shi-take, Haitake a 
Reishi z ázijských potravín a z našich v 
šampiňónoch a hlive ustricovej.

   Brusnice a maliny posilňujú náš imu-
nitný systém, dodávajú telu vitamíny a 
antioxidanty. Vďaka nízkemu obsahu 
cukru si ich môžeme dopriať vo väčšom 
množstve. Grapefruit posilní imunitný 
systém a zároveň podporuje trávenie. 
Skúste si dať polovicu grapefruitu na 
raňajky a hneď sa vám zlepší nálada. 
Ak si ho budete dávať častejšie, pomô-

   Patogény v tele nám pomáha zabíjať 
čerstvá zelenina. Je bohatá na vitamí-
ny, minerály, enzýmy a antioxidanty. 
Vysoký obsah vitamínu C obsahuje 
červená paprika a brokolica, ktorá 
spevňuje kosti a ochraňuje bunkové 
steny. K napomáhaniu myšlienkových 
prenosov a ako antioxidant je vhodná 
aj fazuľa. Pred prechladnutím nám po-
môžu jablká. Jablková šťava pomáha 
zraziť teplotu. Nie nadarmo sa hovorí 
o kyslej kapuste, že je to vitamín číslo 
1 na zimu. Pohár šťavy z kyslej kapus-
ty vás výborne naštartuje do ťažkého 
dňa. Zlepšuje obranyschopnosť or-

ganizmu a má aj priaznivý očisťujúci 
účinok. Reďkovka podporuje trávenie, 
pôsobí proti zápalom a chráni pred 
niektorými druhmi rakoviny. Obsahuje 
dôležité minerálne látky, ako draslík, 
fosfor, horčík, skupinu vitamínov B a 
obzvlášť cenný je obsah vitamínu C.

   Blahodarne pôsobí na funkciu štítnej žľazy. Zrýchľuje metabolizmus. Podporu-
je imunitný systém. Pomáha na kožné choroby. Dodáva energiu. Prečisťuje or-
ganizmus. Má antibakteriálne a antiseptické účinky. Mal by však byť pripravený 
bez chemikálií.

   Má protizápalové a protiplesňové 
účinky. Je to prírodné antibiotikum, 
ktoré zabraňuje alebo spomaľuje pô-
sobenie  baktérii a plesní. Negatívne 
pôsobí na ľudí s nízkym tlakom, ale aj 
na tých, čo majú problémy so žalúd-
kom. Nahradiť ho možno prípravkami 
z lekárne.

Biely jogurt

Cesnak

Kokosový olej

Zelenina

Ovocie že vám aj zhodiť zopár kíl.

Hríby

Med

Vlašské orechy

Morčacie mäso

Ovsené vločky

Ryby



„Po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú 
cestu odišiel si sám, márne ťa naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú.“ 
Dňa 16. januára uplynulo pätnásť rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel láskavý otec, sta-
rý a prastarý otec 

jozef MARÁK z Brezna. 
S láskou spomínajú manželka, dcéra,
synovia s rodinami a ostatná rodina

...
Dňa 21. januára uplynulo desať rokov odvtedy, 
ako nás opustil náš drahý manžel, otec, starý 
a prastarý otec 

Vladimír SLOSIAR z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

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

...
„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 uplynulo štrnásť rokov odvtedy, 
ako nás opustil náš milovaný otec, starý a prastarý 
otec

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

s rodinami
...

Dňa 27. januára si pripomíname dvanáste výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil drahý otec

jozef KURTíK z Michalovej.
S láskou a úctou spomínajú

synovia s rodinami
...

„Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol hlas, mal rád 
život a všetkých nás.“
Dňa 28. januára uplynú tri roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Barnabáš VARGA z Podbrezovej.
S láskou s úctou spomíname

...
Dňa 31. januára uplynie osem rokov odvtedy, ako 
nás po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 60 rokov 
opustil náš milovaný syn a otec

jiří MORAVEC z Podbrezovej – Štiavničky.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

Dňa 3. februára uplynie sedem rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný syn, manžel a otec

Alexej PODHAjSKÝ
z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

Dňa 4. februára si pripomenieme piate smutné 
výročie odvtedy, ako nás opustil milovaný brat, 
švagor a krstný otec 

Daniel DUDOK z Brezna.
Spomíname s láskou

a úctou
...

„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich 
srdciach stále žiješ spomienkami.“
Dňa 8. februára uplynú smutné tri roky odvtedy, 
ako nás navždy opustila naša milovaná manželka, 
mama, stará mama a babka

Alžbeta AUXTOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomínajú manžel, dcéra,
vnučky a pravnučka
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Záujemcom o inzertnú službu

- Nech ťa v novom roku stretnú na každom... T1-T4.

Spomienky

Poďakovania

● na 2. kolo Ligy majstrov v kolkoch mužov 28. 
januára o 13. hodine do Domu športu Železiar-
ní Podbrezová, v ktorom sa stretne domáci tím 
s rakúskym mužstvom BSV Voith St. Polen,
● na koncert hudobnej skupiny Robo Patejdl 
Band 28. januára o 20. hodine na chatu Koso-
drevina,
● na 43. ročník turisticko-lyžiarskeho pochodu 
z Čierneho Balogu do Brezna „Po stopách oslo-
boditeľov Čierneho Balogu“. Zraz účastníkov  
29. januára na Čiernom Balogu,
● na výstavu prác žiakov výtvarného odboru 
Základnej umeleckej školy Valaská „HAIKU 
INAK“, ktorá je sprístupnená už len do 30. ja-
nuára vo výstavnej sále vo Valaskej.

Predám spodnú záhradku na Zuberš-
tíne s unimobunkou.
Kontakt 0949 311 324.

Ďakujeme podpredsedovi Predsta-
venstva ŽP Ing. Marianovi KURČíKOVI 
za ľudský prístup v našej ťažkej chvíli, 
ochotu, ale hlavne neoceniteľnú pomoc 
pri zabezpečovaní zdravotníckeho zaria-
denia pre umiestnenie nášho ťažko cho-
rého manžela a otca jozefa Petrinca.

Rodina Petrincová

Prídu Indiáni za šamanom a pýtajú sa 
ho: - Čo hovorí Manitou, bude tuhá 
zima? Šaman rozhodí po zemi kamienky, 
zatancuje rituálny tanec, chvíľu na tie 
kamienky pozerá a potom povie: – Ne-
viem, veľký Manitou mlčí. Ale pre istotu 
choďte štiepať drevo. Indiáni teda idú 
do lesa a štiepajú drevo. Po týždni znovu 
prídu za šamanom a pýtajú sa, čo hovo-
rí Manitou. Celá procedúra sa zopakuje 
a šaman hovorí:  – Veľký Manitou mlčí, 
ale pre istotu choďte ešte štiepať drevo. 
Po ďalšom týždni štiepania už šaman 
nechce stratiť svoju autoritu a zájde na 
najbližšiu meteorologickú stanicu, aby 
sa spýtal, či bude tuhá zima. Meteo-
rológ pokrčí plecami a hovorí. – Čo ja 
viem? Ale asi poriadne tuhá, Indiáni už 
dva týždne štiepajú drevo.

   Podľa platného cenníka inzercie v Podbrezo-
vane je slovná inzercia pre zamestnancov a bý-
valých zamestnancov (dôchodcov) Železiarní 
Podbrezová 0,20 eura/slovo (+DPH) a pre ex-
terných inzerentov 0,50 eura/slovo (+ DPH). 
   V plošnej inzercii je cena za 1 centimeter 

štvorcový 1 euro, celostránková inzercia vás 
vyjde na 532 eur, polstránková na 266 eur, 
štvrťstránková na 133 eur a osmina strany 
na 67 eur (bez DPH). Zľavu poskytujeme: pri 
prvom opakovaní 10 percent, pri druhom 20 
percent a pri treťom 30 percent. Zamestnanci 

majú možnosť uhradiť inzertnú službu buď v 
hotovosti do pokladnice na propagačnom od-
delení alebo zrážkou zo mzdy po dohode s re-
dakciou. Externí záujemcovia o inzertnú službu 
si podmienky dohodnú priamo v redakcii Pod-
brezovan.

Pozývame vás

Bude tuhá zima?

Inzertná služba

Dňa 7. januára sme na poslednej ceste odprevadi-
li nášho drahého otca, starého otca a príbuzného

Ladislava BOLGÁRA z Brezna
(nar. 20. mája 1936).

Ďakujeme rodine, príbuzným, známym, susedom 
a bývalým spolupracovníkom  za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti.  

Smútiaca rodina
...

Dňa 1. januára 2017 vo veku 73 rokov nás rýchlo 
a nečakane opustila naša drahá manželka, sestra, 
maminka, starká, priateľka  a bývalá spolupracov-
níčka  

janka LÁNYIOVÁ z Hronca.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na 
poslednej rozlúčke. Ďakujeme príbuzným, pria-
teľom, susedom, známym za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dy-
chovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom, starým a prastarým 
otcom

jozefom PETRINCOM
z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Autor:
PK
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V poslednom prípravnom zápase, pred odletom do Turecka, sa proti našim futbalistom postavil tím českej druhej ligy Frídek – Místek 
(zápas skončil po uzávierke novín)
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Z podkladov zp futbal.sk spracoval M. jančovič
noviny@zelpo.sk

   Najúspešnejší štart v doterajšej krát-
kej histórii pôsobenia nášho A tímu vo 
Fortuna lige priniesol po jesennej čas-
ti súťažného ročníka 2016/2017 druhé 
miesto. Skvelé umiestnenie je záväzkom, 
i výzvou do budúcnosti pre samotných 
hráčov, ako aj celý realizačný tím FO ŽP 
Šport Podbrezová. Aj keď bolo vysoké 
postavenie prekvapením, predsa len 
bola koncepcia rozvoja nastolená s cie-
ľom úspechu a tak sa niet čomu čudovať, 
že v zavedenom trende tvrdej práce ne-
poľavia ani po zimnej prestávke. Hráči sa 
takmer po mesiaci zaslúženej dovolenky 
hlásili najskôr na zdravotných testoch a 
9. januára oficiálne začala zimná príprava 
nášho A mužstva mužov. 
   Po avizovanom odstúpení Spartaku My-
java z Fortuna ligy dostávajú ligové stret-
nutia o priečky, zaručujúce európske sú-
ťaže, nový náboj. Menšie bodové rozdiely 
tímov z čela najvyššej súťaže predpove-
dajú ešte tvrdší boj, na ktorý musia byť 
pripravení aj „Železiari“. Zimná príprava 
FO ŽP Šport je rozdelená na dva bloky, pri-
čom v prvom sa hráči venovali v domácich 
podmienkach najmä kondícii a budovaniu 
hráčskeho kolektívu, v druhom bloku vy-
cestujú na sústredenie do Turecka. Ako 
prezradil športový manažér klubu Michal 
Budovec: „Na herné sústredenie odcestu-
jeme 28. januára, po výborných skúsenos-
tiach z vlaňajšieho roka, opäť do Turecka. 
Čakajú na nás súperi z rôznych európskych 
súťaží. Dvanásť dní v zahraničí nám ukáže, 
ako sú hráči pripravení na prvé jarné kolo 
a ktorí z nich sa prebojujú do základnej zo-
stavy na prvý zápas jarnej časti proti Du-
najskej Strede.“

Zmeny v kádri
   V tejto súvislosti treba pripomenúť, 
že už pred dovolenkami vedenie klubu 
oznámilo štyrom hráčom, že od zimné-
ho prestupového obdobia majú možnosť 
hosťovať v nových kluboch. Ide o Juraja 
Pančíka, Ivana Očenáša, Petra Szczepa-
niaka a brankára Branislava Pavola. René 
Duda bol preradený do juniorky. Asi naj-
sledovanejším hráčom po jeseni bol Pa-
vol Šafranko, ktorý bol v Podbrezovej na 
hosťovaní z 1. FC Tatran Prešov a okrem 
dobrých výkonov v drese Podbrezovej, 
zaujal pozornosť fanúšikov aj povolaním 
do A mužstva reprezentácie SR, v ktorej aj 

   Matúš Mikuš – je ofenzív-
nym hráčom, ktorý má za 
úlohu posilniť útočnú silu 
„Železiarov“. 25-ročný hro-
tový útočník naposledy pô-
sobil v drese Bohemiansu 
1905, ktorý mu neponúkol 
predĺženie zmluvy a k nám 
prichádza so statusom voľ-
ného hráča. Rodák z Topoľčian fut-
balovo vyrastal v drese FC Nitra, kde 
pôsobil vo všetkých mládežníckych 
kategóriách i družstve dospelých. Ako 
šestnásťročný dokonca absolvoval 
skúšku v slávnom holandskom klube 
PSV Eindhoven. V áčku Nitry debu-
toval ako 17-ročný a pod Zoborom 

Futbalisti finišujú v prvom bloku prípravy

debutoval v súbojoch s Ugandou a Švéd-
skom. Dnes už vieme, že Pavol Šafranko 
naše farby v jarnej časti tohto súťažného 
ročníka hájiť nebude, nakoľko absolvuje 
zimnú prípravu vo svojom novom pôso-
bisku, v DAC Dunajskej Strede. 
   Naopak, práve z DAC prišiel na skúšku 
útočník Robert Polievka, ktorého budúc-
nosť v našom tíme ešte stále nie je defi-
nitívne uzatvorená, no zatiaľ je súčasťou 
kádra, pripravujúceho sa na zápasy jarnej 
časti. Fakt, že strieľanie gólov bude pre 
nás v jarnej časti dôležité, potvrdil prestup 
ďalšieho útočníka, so skúsenosťami aj zo 
zahraničných najvyšších súťaží Matúša 
Mikuša. Do kádra A tímu však, už v úvo-
de zimnej prípravy, pribudli štyria mladí 
hráči – Samuel Vavrúš spolu s Jakubom 
Sedláčekom z AS Trenčín a Viktor Jedinák 
s Filipom Lepiešom zo Senice.„Prišli mladí 
hráči. Je to pre nás niečo nové. Uvidíme, 
čo to celé prinesie a ako sa dokážeme 
pripraviť na jarnú časť, aby sme dokázali 
naplniť ciele a víziu nie len našu a vede-
nia, ale všetkých okolo. Polčas ligy máme 
za sebou a teraz bude naša pozícia o to 
ťažšia. Ani naši súperi nespia. Takisto sa 
pripravujú a zbroja. Chceme byť úspešní 

a napodobniť minulý rok,“ zhrnul hlavné 
ciele prípravy hlavný tréner Marek Fabuľa.

Priebeh zimnej prípravy
   Zimná príprava nezostala svojmu pome-
novaniu nič dlžná a začala skutočne zim-
no. Teploty hlboko pod nulou prinútili tré-
nerov improvizovať, no odhodlanie a chuť 
do práce hráčom ani studené počasie ne-
odobralo. Za všetkých to povedal brankár 
Martin Kuciak: „S plnou chuťou sa pustí-
me do práce, ktorá dúfam prinesie žela-
né ovocie. Prakticky každý rok sa tá zima 
opakuje. Prípravu je potrebné odrobiť bez 
toho, aby sme mysleli, koľko mínusových 
stupňov je. Musíme sa nad to povzniesť a 
čo tréneri nakážu, treba splniť. Príjemnej-
šie teploty si užijeme potom na sústredení 
v Turecku“. Trošku inak to už videl holand-
ský hrotový útočník Endy Bernadina, kto-
rý na margo nízkych teplôt povedal: „Je 
to prvýkrát, čo sa pripravujem na sezónu, 
keď je až -20 stupňov Celzia. V Holandsku 
je taktiež zima, ale určite nie až taká ako 
tu. Myslím však, že to zvládneme.“
   A veru, zvládli to. Mužstvo pod vedením 
Mareka Fabuľu absolvovalo prvý týždeň 
prípravy v horskom prostredí na Táľoch. 
Tréningové jednotky prebiehali strieda-
vo podľa počasia a plánov trénerov v te-
locvični na Štiavničke alebo na umelom 
trávniku v Skalici. V priebehu spomínané-
ho týždňa sa k tímu pripojil aj Pablo Podio 
po návrate z rodnej Argentíny a Ján Krivák, 
ktorý zažil premiéru v reprezentačnom vý-
bere SR v zápase proti Švédsku.  

Priebežné hodnotenie prípravy 
   Hlavný tréner Marek Fabuľa: „Prvý týž-
deň sme absolvovali sústredenie na Tá-
ľoch v hoteli Stupka, kde sme opäť našli 
vynikajúce podmienky. Horšie to už bolo 
so zdravotným stavom hráčov, pretože 

Bernadina a Kostelný si priniesli zranenia 
z dovolenky, Podio prekonal aklimatizač-
nú virózu. V priebehu týždňa Breznaníka 
zradila päta a nakoniec, v posledný deň si 
Djordjević, po zrážke so spoluhráčom, ne-
príjemne narazil bok. O to nepríjemnejšie, 
že sú to všetci nosní hráči a týždeň, ktorý 
bol zameraný na kondíciu, potrebujú ako 
soľ. V nasledujúcich týždňoch dostanú 
v prípravných zápasoch príležitosť všetci 
hráči a vzhľadom na zdravotný stav hráčs-
keho kádra, budú doplnení aj mladšími z 
našej juniorky i staršieho dorastu. Zápa-
sové zaťaženie bude polčasové a hráči 
vždy po odohraní zápasu absolvujú ešte 
behy mimo ihriska. Stále kladieme dôraz 
na kondíciu, no nezabúdame ani na fut-
balové veci. Súperi, s ktorými odohráme 
prípravné stretnutia, majú svoju kvalitu a 
napomôžu našej filozofii o budovaní silnej 
mentálnej odolnosti hráčov. Musia sa na-
učiť pracovať vo vysokom tempe aj nap-
riek kulminujúcej únave a zároveň úspeš-
ne zvládať zápas.“

Prípravné zápasy
V druhom týždni kondičnej prípravy mali 
naši hráči v pláne už aj prípravné stretnu-
tia. Hneď prvé odohrali na umelom tráv-
niku proti ambicióznemu druholigistovi FK 
Poprad. Zaujímavosťou duelu bol návrat 
bývalého reprezentanta SR Stanislava Šes-
táka späť na Slovensko, a tak mali fanú-
šikovia možnosť vidieť aj tohto skvelého 
hráča priamo na trávniku v drese Popradu.  

ŽP Šport Podbrezová – FK Poprad
1:1 (0:1)

Góly: 78. Kochan (11 m) – 10. Kukoľ.
   Tréner Marek Fabuľa postavil na oba pol-
časy rozdielne jedenástky. V tom prvom 
síce domáci mali viac z hry a väčšie držanie 
lopty, no chýbali tomu gólové možnosti. 

Hostia otvorili skóre už v desiatej minúte 
zásluhou Kukoľa. Na strane Podbrezovej 
bol aktívny hlavne novic Polievka. Zaujali 
aj strely Kuzmu, obe však nepresné. Dru-
hý polčas začal veľkou šancou Miroslav 
Viazanko. Skúsený záložník dostal center 
pred takmer prázdnu bránu, lenže sa po-
šmykol a v sklze trafil iba do obrancu Pop-
radu. Matej Kochan mohol skórovať po 
priamom kope, ale trafil iba stred brány. 
Na druhej strane sa až pred Vavrúša na-
tlačil Tóth, ktorého však mladý brankár vy-
chytal. Podbrezová sa vyrovnania predsa 
len dočkala. V 78.minúte, po páde Migaľu 
v pokutovom území, premenil jedenást-
ku Kochan. V závere ešte z uhlu zahrozil 
mladý Káčerík, no Malec v bráne Popradu 
vyrazil a Viazanko po kolmici Kochana ne-
spracoval a v dobrej pozícii teda nestrieľal.
Zostava FO ŽP Šport: Kuciak – Magda, Vaj-
da, Kostelný, Turňa, Lipčák, Podio, Kuzma, 
Polievka, Mikuš, Jedinák.
Striedali: Vavrúš, Migaľa, Kupčík, Krivák, 
Weiss, Garaj, Kochan, Lukáčik, Káčerík, Le-
pieš, Viazanko.
ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie Žiar 

n/H. Dolná Ždaňa 3:0 (3:0)
Góly: 5. Polievka, 32. Mikuš, 36. Mikuš.
   Druhý prípravný duel nasledoval štyri dni 
po súboji s Popradom, opäť na umelej trá-
ve v Skalici. Proti našim futbalistom sa mal 
postaviť účastník z druhej českej ligy MFK 
Vítkovice, no pre virózu v jeho mužstve mu-
selo vedenie nášho tímu narýchlo hľadať 
nového súpera. Bol ním klub, hrajúci našu 
druhú ligu. Matúš Mikuš a Róbert Polievka 
boli najaktívnejšími hráčmi na hracej plo-
che. Prvý menovaný mohol otvoriť skóre 
už v úvodnej minúte, ale zblízka trafil iba 
brankára Packa. Domáci však na prvý pres-
ný zásah dlho nečakali, po piatich minútach 
ukázal krásne sólo Polievka a rozvlnil sieť. 
Ten istý hráč trafil aj žrď a to po strele spoza 
šestnástky. Následne prišli momenty Miku-
ša. Najskôr sa lepšie zorientoval v súboji 
proti obrancom súpera a strelou k žrdi ne-
dal brankárovi Pohronia šancu, neskôr do-
klepol presný center Viazanka sprava. Na 
strane hostí sa pripomenul hlavičkou tesne 
vedľa bývalý Podbrezovčan Ján Nosko. V 
druhom polčase, aj kvôli zmenám, nebolo 
tempo stretnutia také dobré, ale Viazanko 
mohol navýšiť vedenie po desiatich minú-
tach. Z dobrej pozície našiel iba Packa. Duel 
ďalšie vážnejšie možnosti nepriniesol, Pod-
brezová zvíťazila rozdielom triedy.
Zostava FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Vaj-
da, Kupčík, Weiss – Kochan, Podio – Via-
zanko, Kuzma, Polievka – Mikuš.
Striedali: Lukáč – Magda, Kostelný, Lipčák, 
Garaj, Lukáčik, Káčerík, Lepieš.

Predstavujeme nového útočníka
odohral v najvyššej súťaži 
53 zápasov, v ktorých strelil 
sedemnásť gólov. Jeho vý-
kony zaujali viacero klubov, 
ale Matúš sa rozhodol pre 
pôsobenie v tíme rakúskeho 
prvoligistu FC Admira Wac-
ker. V rakúskej lige sa však 
výraznejšie, hlavne vinou 

zranenia (zlomenina priehlavkovej 
kosti), nepresadil a po rozviazaní zmlu-
vy sa na pol rok a vrátil späť do Nitry, 
v ktorej opäť žiaril a stal sa najlepším 
strelcom jarnej časti svojho mužstva. 
Ďalšie futbalové kroky smerovali do 
českej najvyššej súťaže, kde o jeho 
služby v lete roku 2014 prejavil záu-

jem Bohemians 1905 a podpísal s ním 
dvojročný kontrakt. V českej lige odo-
hral 51 zápasov, strelil v nich sedem 
gólov, ale hlavne v poslednom polroku 
sa len ťažko presadzoval do základnej 
zostavy „Klokanov“. Matúš Mikuš je 
bývalým mládežníckym reprezentan-
tom, ktorý odohral za reprezentáciu 
Slovenska do 21 rokov sedem stret-
nutí a strelil jeden gól v zápase proti 
fínskym rovesníkom. Jeho príchod sľu-
buje výrazné posilnenie na pozícii hro-
tového útočníka, pričom Matúš je hrá-
čom s výborným čuchom na góly a má 
predpoklad stať sa strelcom dôležitých 
gólov „Železiarov“ v jarných bojoch vo 
Fortuna lige.


