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Chcete darovať svoje 2 percentá vlaňajšej dane do správnych rúk? - čítajte na 3. strane

Objektív našich energetikov zachytil nevšedný jav. Na brehu Hrona v areáli starého závodu sa kúpali dve vydry riečne. 
Pýtate sa prečo nevšedný? Bezohľadný lov spolu s ničením životného prostredia spôsobili, že vydra riečna sa stala naj-
ohrozenejším cicavcom v strednej Európe. Na Slovensku ich momentálne podľa odhadov žije okolo 150.  A že navštívi-
li breh Hrona priamo v areáli fabriky, to svedčí, že naše prostredie im vyhovuje.                                                         (ok)

Ako môžeme hodnotiť 
vývoj po takmer dvoch 
mesiacoch? 
   - Pretože mesiac ja-
nuár sme skončili s dob-
rým výsledkom a vo 
februári, i vo výhľadoch 
na ďalšie mesiace pred-
pokladáme vcelku pozi-
tívny vývoj, samozrej-
me pri dodržiavaní zá-
sad pracovnej a tech-
nologickej disciplíny a kvality produk-
cie zo strany zamestnancov, Predsta-
venstvo ŽP a.s., rozhodlo o navýše-
ní tarifných miezd o 3 percentá s plat-
nosťou od 1. apríla 2012. 
Čo to bude znamenať vo vývo-
ji miezd?
   - Vývoj miezd v jednotlivých rokoch, 
samozrejme s výnimkou krízového 
roku 2009 a čiastočne 2010, má stúpa-
júci medziročný trend.  Minulý rok bol 
plánovaný rast miezd o 6,7 percenta 
a skutočnosť tento plán ďaleko prevý-
šila – rast bol o zhruba 11 percent. Vý-
sledky minulého roka, ako už bolo viac-
krát prezentované boli také, že predsta-
venstvo rozhodlo o navýšení vianoč-
ných odmien v porovnaní s plánom a aj 
v priebehu roka boli realizované rôzne 
úpravy platov, v súlade s požiadav-
kami prevádzkarní, čo ovplyvnilo cel-
kový nárast. Chcem týmto zdôrazniť, 
že pokiaľ aj tento rok bude vývoj dob-
rý a naše výrobky sa budú predávať 

bez reklamácií, nemá 
predstavenstvo dôvod, 
aby v tomto trende ne-
pokračovalo. 
Znamená to, že sa ne-
treba obávať ani vte-
dy, ak sa v KZ a PP 
nedohodne nárast 
miezd?
   - Ja osobne som veľ-
mi rada, že kolektívne 
vyjednávanie vždy pre-

bieha korektne a v dobrej atmosfé-
re. Je to veľmi dôležité – obzvlášť 
v dnešnej dobe, kedy vidíme, že ne-
gatívne emócie dokážu veľmi ovplyv-
niť konanie ľudí, čo sa nakoniec vždy 
odrazí v pracovnej atmosfére a ná-
sledne aj na výslednom produkte. 
Som rada, že zamestnanci chápu 
zmysel pokojnej a zmysluplnej disku-
sie so zamestnávateľom a nakoniec 
– minulosť snáď dostatočne jasne 
ubezpečuje o tom, že pokiaľ sa nám 
darí, nie je dôvod na to, aby zamest-
nanec tento vývoj nepocítil či už na 
výplatnej páske, či v oblasti starost-
livosti o neho z pohľadu poskytova-
ných benefi tov.
   Takže zrekapitulujem – od 1. apríla 
2012 budú tarifné mzdy navýšené o 3 
percentá a ja dúfam, že vďaka spo-
ločnému snaženiu všetkých zamest-
nancov budú výsledky spoločnosti 
také dobré, že toto nebude posledná 
pozitívna správa v tejto oblasti.

   „Ladies European Tour sa vo 
svete teší obrovskému záujmu. 
Preto sme radi, že máme mož-
nosť organizovať turnaj už tre-
tíkrát na Slovensku,“ povedal 
promotér turnaja Jozef Soták. 
Na ihrisku Gray Bear na Tá-
ľoch sa od 8. do 10. júna v troch 
kolách v hre na rany predstaví 

viac ako 100 profesionálnych 
hráčok z takmer 30 krajín celé-
ho sveta. Turnaj je dotovaný su-
mou 220 tisíc eur. Golfový klub 
Gray Bear Tále sa po už usku-
točnených dvoch ročníkoch La-
dies European Tour v rokoch 
2010 a 2011 môže pochváliť 
získaním licencie na organizá-

ciu tejto najprestížnejšej sveto-
vej túry pre nadchádzajúce tri 
roky. „Je to pre nás česť, lebo 
takáto dôvera sa nezískava len 
tak. Je to ocenenie výborne od-
vedenej práce všetkých, ktorí 
sa podieľali na organizácii pred-
chádzajúcich dvoch ročníkov,“ 
uzavrel Jozef Soták.

V Hutníckom múzeu Žele-
ziarní Podbrezová a.s. sa 15. 
februára zišlo Predstavenstvo 
združenia Slovenská želez-
ná cesta (SŽC) na svojom pr-
vom tohtoročnom zasadnutí. 
Účastníkov zasadnutia privítal 
člen predstavenstva a výrob-
ný riaditeľ Ing. Vladimír Zva-
rík, ktorý konštatoval, že  „... 
uchovávať priemyselné dedič-
stvo pre ďalšie generácie za-
čalo vedenie podbrezovských 
železiarní už v osemdesiatych 
rokoch 20. storočia a túto ideu 
do dokonalejšej podoby pre-
tavilo súčasné vedenie akcio-
vej spoločnosti. Vytvorilo  pod-
mienky na zaradenie tohto his-
torického stánku do siete slo-
venských múzeí pod názvom 
Hutnícke múzeum ŽP s cie-

Bohatá snehová nádielka a mimoriadne chladné počasie neobišli 
ani nás. Ako v týchto podmienkach bojujú naši dopraváci?   
   - Zamestnanci prevádzkarne doprava vykonávajú svoju pracovnú čin-
nosť vo vonkajšom prostredí a výsledok ich práce je často závislý na po-
veternostných podmienkach. Tohtoročná zima sa na rozdiel od predchádzajúcich, skôr mier-
nych, ukázala v plnej sile. Máme za sebou tri dlhé mrazivé týždne, kedy sa teplota v noci pohy-
bovala okolo -20°C a za posledné dni sme boli obdarení výdatným snežením. Našim zamest-
nancom nezostáva nič iné, iba požiadavky na prepravu materiálu či cestnou alebo koľajovou 
dopravou zvládnuť. Aby boli dopravné cesty  zjazdné starajú sa o ne ôsmi zamestnanci stredis-
ka údržby dopravných ciest. Udržujeme sieť 24 kilometrov železničnej vlečky a zhruba 10 kilo-
metrovú sieť ciest. V koľajovej doprave používajú zamestnanci na udržanie zjazdnosti železnič-
nej vlečky okrem ručného náradia aj technické zariadenia: elektrického ohrevu výhybiek, ktoré 
je nainštalované vo výhybkách na hlavnom ťahu vlečky, a tento rok sme museli použiť aj prú-
dový motor na odfukovanie snehu z koľají. V cestnej doprave je to posypové vozidlo TATRA T 
815, nakladače Komatsu, UNK, UNC, UDS. Dúfam, že tie najkrutejšie zimné podmienky máme 
tento rok už za sebou a o pár týždňov príde jar. Uvedomujem si, že to nie je ľahké – napr. taký 
vedúci posunu, ktorý sa brodí v snehu, musí všetko správne urobiť, skontrolovať a potom spre-
vádzať a riadiť posun rádiostanicou zo stúpačky železničného vozňa pri -20 stupňov Celzia. 
   Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú svoju prácu vonku a prácu im komplikujú pove-
ternostné podmienky, za zvládnutie pracovných úloh ďakujem.                                             ok

Ladies European Tour

   Najprestížnejšia ženská svetová golfová túra Ladies European Tour (LET) zavíta od 8. do 
10. júna 2012 opäť na ihrisko Gray Bear Tále. Prvé majstrovské golfové ihrisko na Sloven-
sku sa tak turnajom Allianz Ladies Slovak Open už tretíkrát zaradí do kalendára LET spolu 
s takými prestížnymi golfovými podujatiami ako Evian Masters vo Fracúzsku, British Open, 
Australian Ladies Masters alebo Dubai Ladies Masters.

Allianz Ladies Slovak Open 2012 bude opäť na Táľoch 

S Ing. Máriou Niklovou, personálnou 
riaditeľkou, na aktuálnu tému:

Navýšenie miezd od 1. apríla
Rok 2012 sme začínali s tým, že Predstavenstvo ŽP a.s. po dohode so 
ZV OZ KOVO a podpise Kolektívnej zmluvy (KZ) a Programu Predsta-
venstva... (PP) pre rok 2012 v mzdovej oblasti ponechalo tarify,  platné 
pre rok 2011. Viedla nás k tomu situácia na trhoch, prvé prognózy vývo-
ja cien vstupov i našich výstupov, ktoré avizovali, že musíme byť opatr-
ní. Počas kolektívneho vyjednávania však predstavenstvo dalo prísľub, 
že po prvom štvrťroku 2012 prehodnotí vývoj a v prípade pozitívnych 
prognóz do ďalších kvartálov sa vráti k otázke mzdových nákladov.

Odzneli aj návrhy ďalšej spolupráce
Predstavenstvo SŽC zasadalo 

v Hutníckom múzeu ŽP

ľom podávať súčasnej gene-
rácii svedectvo a ucelený po-
hľad na vývoj hutníctva na Po-
hroní.“  

   Rokovanie združenia SŽC 
viedol doc. Ing. Gabriel Kun-
halmi, CSc., v súlade s progra-

(Pokračovanie na str. 3)

Ing. Petra KRAJANA, vedúceho dopravy

Jedna otázka pre

Foto: I. Kardhordová
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Podanie daňového
priznania 

   Zamestnávateľ vykoná zamestnan-
covi na jeho požiadanie ročné zúčto-
vanie dane z príjmov dosiahnutých za 
predchádzajúci kalendárny rok. V prí-
pade, že zamestnanec nepožiada ale-
bo nemôže požiadať o vykonanie tohto 
zúčtovania (mal príjmy mimo zamest-
nania – napr. ako živnostník), je povin-
ný do 31. marca 2012 podať daňové 
priznanie za príjmy dosiahnuté v roku 
2011. Zároveň zamestnanec, ktorý po-
dáva daňové priznanie, musí vypočíta-
nú daň aj zaplatiť do 31. marca 2012.
   Keďže v roku 2012 deň 31. marec pri-
padá na sobotu, predlžuje sa lehota na 
podanie a zaplatenie dane z príjmov do 
2. apríla 2012. Výška zdaniteľných roč-
ných príjmov daňovníka, do ktorej da-
ňovníkovi nevznikne povinnosť po-
dať daňové priznanie k dani z príj-
mov fyzickej osoby za rok 2011, pred-
stavuje sumu 1 779,65 eura (t.j. 50 per-
cent zo sumy zodpovedajúcej 19,2 ná-
sobku sumy 185,38 eura = 3 559,30 
eura).

Nezdaniteľné časti základu dane 
na daňovníka zo závislej činnosti 

a podnikania, okrem príjmov
z prenájmu

   Ak je ročný základ dane daňovníka 
rovný alebo nižší ako 18 538 € (= 100 
x 185,38 €), nezdaniteľná časť zákla-
du dane na daňovníka za rok 2011 je 
3 559,30 € (t.j. suma zodpovedajúca 
19,2 násobku sumy platného životného 
minima = 19,2 x 185,38 €).
   Ak je ročný základ dane daňovníka 
vyšší ako 18 538 €, nezdaniteľná časť 
základu dane na daňovníka za rok 2011 
sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
8 193,80 € (t.j. 44,2  x 185,38 €) a jed-
nej štvrtiny základu dane daňovníka.
   Napr: zamestnanec dosiahol zdaniteľ-
ný ročný príjem (tzn. po odpočítaní po-
vinného zdravotného a sociálneho pois-
tenia) za rok 2011 vo výške 20 000  €, 
potom jeho nezdaniteľná časť základu 
dane na daňovníka bude počítaná na-
sledovným spôsobom:
8 193,80 - (20 000:4)= 8 193,80 – 5 000 
= 3 193,80 €
Záver: miesto nezdaniteľnej časti zá-
kladu da ne na daňovníka za rok 2011 
v sume 3 559,30 € mu bude môcť byť 
uplatnená nezdaniteľná časť zákla-
du dane na daňovníka len vo výške  
3 193,80 €.

Nezdaniteľné časti základu dane
daňovníka na manželku (manžela) 

Suma nezdaniteľnej časti základu dane 
daňovníka na manželku (manžela) sa 
vyčísli podľa dosiahnutého ročného zá-
kladu dane daňovníka a zároveň do-
siahnutých vlastných príjmov jeho man-
želky (manžela). 
� Ak je základ dane daňovníka rov-
ný alebo nižší ako 32 775,18 € (176,8 
x 185,30) a manželka (manžel) nemala 
v roku 2011 žiadny vlastný príjem, ne-
zdaniteľná časť základu dane na man-
želku (manžela) za rok 2011 je 3 559,30 
€ (t.j. suma zodpovedajúca 19,2 násob-
ku sumy platného životného minima). 
� Ak je základ dane daňovníka rovný 
alebo nižší ako 32 775,18 € a manželka 
(manžel) mala v roku 2011 vlastný prí-
jem nepresahujúci sumu 3 559,30 €, ne-
zdaniteľná časť základu dane na man-
želku (manžela) za rok 2011 sa vypočíta 
ako rozdiel medzi sumou 3 559,30 € a 
vlastným príjmom manželky (manžela).
� Ak je základ dane daňovníka rovný 
alebo nižší ako 32 775,18 € a manželka 
(manžel) mala v roku 2011 vlastný prí-
jem presahujúci sumu 3 559,30 €, ne-
zdaniteľná časť základu dane na man-
želku (manžela) za rok 2011 je nula.
� Ak je základ dane daňovníka vyšší 
ako 32 775,18 € a manželka (manžel) 

Sadzba dane z príjmov je 19 percent.
Suma životného minima k 1. januáru 2011 je ustanovená vo výške 185,38 eura.

Táto suma je dôležitá pre určenie rôznych nezdaniteľných častí základu dane z príjmov.

Daňové minimum k dani z príjmov
fyzických osôb za rok 2011

nemala v roku 2011 žiadny vlastný prí-
jem, nezdaniteľná časť základu dane 
na manželku (manžela) za rok 2011 
sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
11 753,09 € (t.j. 63,4 x platné životné 
minimum) a jednou štvrtinou základu 
dane daňovníka, ak je tento rozdiel niž-
ší ako nula, nezdaniteľná časť základu 
dane daňovníka na manželku = 0.
� Ak je základ dane daňovníka vyšší 
ako 32 775,18 € a manželka (manžel) 
mala v roku 2011 vlastné príjmy, ne-
zdaniteľná časť základu dane daňovní-
ka na manželku (manžela) za rok 2011 
sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 
11 753,09 €  a jednou štvrtinou zákla-
du dane daňovníka, zníženej o vlastný 
príjem manželky (manžela), ak je ten-
to rozdiel nižší ako nula, nezdaniteľná 
časť základu dane daňovníka na man-
želku = 0.
Upozorňujeme:
� Ak bol daňovník na začiatku roka 
2011 poberateľom predčasného sta-
robného dôchodku a do 28. februá-
ra  2011 sa rozhodol, že ostáva naďalej 
pracovať, resp. podnikať ako SZČO, vý-
plata predčasného starobného dôchod-
ku mu bola s platnosťou od 1. marca 
2011 pozastavená. Vzhľadom k tomu, 
že 1. januára 2011 bol poberateľom dô-
chodku, nemá nárok na základnú odpo-
čítateľnú položku - nezdaniteľnú časť 
základu dane. Výška jeho vyplatené-
ho dôchodku za rok 2011 je však nižšia 
ako nezdaniteľná časť základu dane, 
a tak má nárok na odpočet vo výške 
rozdielu medzi sumou 3 559,30 € a su-
mou vyplateného dôchodku. Túto sumu 
je zamestnanec sám povinný vpísať do 
žiadosti o vykonanie ročného zúčtova-
nia, resp. ju uviesť v daňovom priznaní.
� Ak zamestnanec v roku 2011 neza-
čne poberať riadny starobný dôchodok, 
pričom ostane naďalej v pracovnom po-
mere, mzdová učtovníčka mu od 1. ja-
nuára 2012 začne uplatňovať nezdani-
teľnú časť základu dane ( pre rok 2012 
je to suma 307,20 € mesačne).
� Ak zamestnanec prenajíma nehnu-
teľnosť alebo jej časť, nezdaniteľné mi-
nimum na daňovníka (v možnej výške 
3 559,30 €) sa na príjmy z prenájmu ne-
vzťahuje od 1. januára 2011!

Ďalšie nezdaniteľné časti
základu dane 

   V predchádzajúcich rokoch používa-
né ďalšie nezdaniteľné časti základu 
dane, ako príspevky na doplnkové dô-
chodkové sporenie, fi nančné prostried-
ky na účelové sporenie a poistné na ži-
votné poistenie sa v zdaňovacom obdo-
bí  roku 2011 (od. 1. januára do 31. de-
cembra 2011) už od základu dane ne-
odpočítavajú.

Daňový bonus 
Daňový bonus za rok 2011 je 243,18 €. 
Výška mesačného daňového bonusu: 
január – jún 2011 je 20,02 € mesačne, 
júl až december 2011 je 20,51-€ me-
sačne. 
   Výška zdaniteľných príjmov zo závis-
lej činnosti na uplatnenie daňového bo-
nusu za rok 2011 predstavuje sumu as-
poň 1 902 € (t.j. 6x minimálna mesačná 
mzda 317 €). 
   U daňovníka s príjmami z podnikania 
(§ 6) výška zdaniteľných príjmov musí 
byť aspoň vo výške 1 902 € a vykáza-
nie základu dane (čiastkového základu 
dane) z príjmov podľa § 6 . 

   Suma minimálnej mzdy pre rok 2011 
je 317 € mesačne.

Daň vyberaná zrážkou 
V roku 2011 sa všetky príjmy zo závis-
lej činnosti zdaňovali výlučne  preddav-
kovo - tzn., že všetky príjmy, ktoré za-
mestnanec dostal, je povinný uviesť 
v ročnom zúčtovaní (resp. daňovom pri-
znaní). Daň vyberaná zrážkou na príj-
my zo závislej činnosti bola s plat-
nosťou od 1. januára 2011 zrušená.

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 prí-
ležitostných činností), sú oslobodené od 
dane, ak úhrn týchto príjmov nepresia-
hol v roku 2011 sumu 500 €. Do základu 
dane sa zahrnú len príjmy nad túto usta-
novenú sumu. 
   Príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. d) zá-
kona o dani z príjmov (príjmy z prevo-
du opcií), písm. e) (z prevodu cenných 
papierov), písm. f) (z prevodu podie-
lu 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 zníže-
ný o výdavok, podľa § 8 ods. 5 a 7 záko-
na o dani z príjmov, nepresiahol v roku 
2011 sumu 500 €. Ak tento rozdiel pre-
siahol sumu 500 €, do základu dane sa 
zahrnie len rozdiel nad túto ustanove-
nú sumu. 
   Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z 
prenájmu, z príležitostných činností, 
príjmov z prevodu opcií, z prevodu cen-
ných papierov, z prevodu podielu na 
s.r.o., k.s. alebo členských práv druž-
stva uplatní sa oslobodenie od dane 
najviac v úhrnnej výške 500 €.

Výdavky percentom z príjmov
– NIE pri príjmoch
zo závislej činnosti

   Ak daňovník uplatňuje výdavky per-
centom z príjmov, môže si uplatniť vý-
davky vo výške 40 percent (pri príjmoch 
z podnikania, z inej samostatnej zárob-
kovej činnosti a z prenájmu - § 6 ods. 10 
zákona o dani z príjmov). 
   U daňovníka s príjmami z príležitost-
nej poľnohospodárskej výroby, lesné-
ho a vodného hospodárstva (§ 8 ods. 1 
písm. a/ zákona o dani z príjmov) sú tie-
to výdavky vo výške 25 percent.

Minimálna výška dane
za rok 2011

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zda-
ňovacie obdobie nepresiahne sumu 
16,60 €, alebo celkové zdaniteľné príj-
my daňovníka za rok 2011 nepresiah-
nu sumu 1 779,65 € (t.j. 50 percent zo 
sumy zodpovedajúcej sume 3 559,30 €, 
ktorá predstavuje nezdaniteľné mini-

mum na daňovníka), a ak si daňovník 
neuplatňuje nárok na daňový bonus.

Odporúčanie
   Ak vaše deti boli na brigáde a zamest-
návateľ im neurobil ročné zúčtovanie 
dane z príjmov, podajte priznanie k dani 
z príjmov. V prípade, že zarobili za rok 
2011 menej ako 3 559,30 € ( bez zá-
konného zdravotného a sociálneho po-
istenia), daňový úrad deťom vráti všet-
ku daň, ktorú im zamestnávateľ zra-
zil. Daň vráti poštovou poukážkou ale-
bo 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 závis-
lej činnosti a o zrazených preddavkoch 
na daň za obdobie 2011.

Zamestnanecká prémia
Zamestnanecká prémia bola zavede-
ná s účinnosťou od 1. januára 2009. 
Ide vlastne o zápornú daň, na kto-
rú budú mať nárok zamestnanci s níz-
kym príjmom. Títo zamestnanci nebudú 
daň platiť, ale naopak, štát im bude vy-
plácať na základe ročného zúčtovania 
dane určitú sumu - tzv. zamestnanec-
kú prémiu.
   Mzdová účtovníčka v ročnom zúčtova-
ní dane za rok 2011 zamestnancovi od 
základu dane (základ dane je príjem za-
mestnanca znížený o jeho odvody) od-
počíta sumu nezdaniteľnej časti na da-
ňovníka, teda sumu 3 559,30 €.
   Ak bude výsledok záporné číslo, za-
mestnanec nebude platiť žiadnu daň, 
ale naopak, bude mať nárok na zamest-
naneckú prémiu. Tá sa vypočíta ako 19 
percent z tohto záporného čísla (pripo-
míname, že ide o základ dane zníže-
ný o 3 559,30 €). Výsledná suma je za-
mestnanecká prémia, ktorú mzdová úč-
tovníčka zamestnancovi vyplatí a prí-
slušnú sumu si zúčtuje voči štátu. 
Napríklad:
   Zamestnancovi, ktorý za rok 2011 do-
siahne príjmy zo závislej činnosti vo 
výške od 1 902 € (6-násobok minimál-
nej mzdy) do 3 804 € (12 - násobok mi-
nimálnej mzdy), sa zamestnanecká pré-
mia vypočíta:
ZP = 19% z (3 559,30 € - základ dane 
zo sumy 12-násobku min. mzdy) = 
50,34 €.
Ukážme si, ako sa suma vypočíta:
Základ dane z mesačnej minimálnej 
mzdy, čiže zo sumy 317 € sa vypočíta 
takto: Mzda - odvody = 317 – 42,47 = 
274,53. 
Základ dane z 12-násobku minimál-
nej mzdy za rok je: 3 804 € - 509,64 € 
= 3 294,36 € (odvody zamestnanca zo 
sumy 317,- € sú vo výške 42,47 € za 
mesiac, t.j. 509,64 € za rok, minimálna 

mzda na 1 mesiac je 317 €, t.j. 3 804 
€ za rok).
   Rozdiel nezdaniteľnej časti a základu 
dane je: 3 559,30–3 294,36 = 264,94 €,
z toho 19 percent je 50,34 €.
   Zamestnanecká prémia, teda zápor-
ná daň, sa zamestnancovi vypočíta 
a prizná až po skončení roka 2011 v 
ročnom zúčtovaní dane, prípadne na 
základe podaného daňového prizna-
nia. Pri výpočte mesačných preddav-
kov na daň bude mať zamestnanec s 
nízkym príjmom výslednú nulu, žiadna 
suma sa mu vyplácať nebude (naprí-
klad, zamestnanec so základom dane 
280 eur, po odpočítaní mesačnej ne-
zdaniteľnej časti 296,60 eura bude 
mať nulový výsledný základ dane, nu-
lové preddavky a žiadna suma mu ne-
bude doplácaná – musí počkať na roč-
né zúčtovanie).
Pre vyplatenie zamestnaneckej pré-
mie musia byť však splnené určité 
podmienky:
   V prvom rade, nárok na zamestnanec-
kú prémiu bude mať len zamestnanec, 
ktorý bude mať príjmy výlučne zo zá-
vislej činnosti vykonávanej len na úze-
mí Slovenskej republiky, v úhrnnej výš-
ke aspoň 6-násobku minimálnej mzdy. 
To pre rok 2011 znamená príjem najme-
nej vo výške 1 902 €. 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 ná-
rok zamestnanec, ktorý má súčasne 
príjmy aj z podnikania alebo aj z pre-
nájmu,
� zamestnanec nesmie inkasovať po-
diely na zisku, nesmie mať príjmy za 
prácu spoločníka v s.r.o., ani odmeny za 
výkon funkcie štatutára, napríklad kona-
teľa v s.r.o., člena dozornej alebo správ-
nej rady a podobne,
� nárok na zamestnaneckú prémiu 
nemá ani poberateľ dôchodku (sta-
robného, predčasného starobného ale-
bo výsluhového dôchodku),
� zamestnanec so základom dane (príj-
my mínus odvody zamestnanca) vo 
výške sumy nezdaniteľnej časti na da-
ňovníka a vyšším, čiže so základom 
dane za rok 2011 vo výške 3 559,30 € 
a viac, nemá nárok na zamestnanec-
kú prémiu. Takémuto zamestnancovi sa 
vypočíta daň obvyklým spôsobom.
   Najvyššia možná suma zamestna-
neckej prémie je 50,34 eur. Je to dané 
zo zákona ako 19 percent z rozdielu 
sumy 3 559,30 € a základu dane z 
12-násobku minimálnej mzdy.
   A pozor, zamestnanec, ktorý bude 
poberať príjmy zo závislej činnos-
ti menej ako 12 kalendárnych mesia-
cov, bude mať sumu zamestnanec-
kej prémie krátenú podľa počtu ka-
lendárnych mesiacov, v ktorých po-
beral príjmy.  

Ing. Alena Kvačkajová,
odbor riadenia daní a účtovníctva

Ing. Zuzana Peniaková,
odbor práce a miezd

Výmena preukazov
DÔVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s. vydáva svojim po-
istencom nové preukazy, kombinované s Eu-
rópskym preukazom zdravotného poistenia.
   O spoluprácu pri ich výmene požiadala Dô-
vera ZP Železiarne Podbrezovú a.s. a preto si 
môžu zamestnanci, ktorí sú poistení v tejto 
zdravotnej poisťovni, nové preukazy vyzdvihnúť počas febru-
ára a marca každý deň od 6. do 8.30 a od 13. do 15. hodiny 
v mzdových učtárňach. Každý si musí preukaz prevziať osobne, 
skontrolovať správnosť adresy trvalého pobytu, telefonického kon-
taktu a prevzatie potvrdiť podpisom. Povinnosťou všetkých je zá-
roveň odovzdať  starý -  po výmene už neplatný národný preukaz, 
rovnako aj európsky preukaz zdravotného poistenia (pokiaľ im bol 

v minulosti vydaný), prípadne nahlásiť jeho stratu.  
   Keďže čitateľmi našich novín sú aj bývalí zamestnanci 

a ďalší poistenci zdravotnej poisťovne Dôve-
ra, regionálnu vzťahovú manažérku Slavomí-
ru Majorovú sme požiadali o informácie k po-
stupu výmeny preukazov aj pre týchto pois-
tencov:

   -  Zamestnanci  môžu v mzdových učtárňach vyzdvihnúť  indi-
viduálnu žiadosť o nový obojstranný preukaz aj pre svojich rodin-
ných príslušníkov, vyplnené žiadosti však títo poistenci odovzda-
jú v  pobočkách v Podbrezovej, v Brezne (prípadne v inej poboč-
ke v mieste svojho bydliska). Pri návšteve pobočky sa rozhodnú, 
či im preukaz zašleme doporučene poštou, alebo si ho vyzdvih-
nú v pobočke osobne.                                                                 ok
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Čo pre vás znamenal rok 
2011? 
   - Uplynulý rok hodnotím ako 
veľmi dobrý. Bol úspešný z po-
hľadu celej akciovej spoloč-
nosti  a v našej činnosti prinie-
sol významné zmeny v systé-
me plánovania expedície to-
varu. Na stránkach týchto no-
vín už boli informácie o zave-
dení systémového plánova-
nia nakládky kamiónov v jed-
notlivých prevádzkar-
niach. Úprimne ma 
teší, že sa nám po ro-
koch stupňujúcich sa 
problémov s naklád-
kou v prevádzkarniach 
valcovňa bezšvíko-
vých rúr a ťaháreň rúr, 
kde sa na kamióny na-
kladajú najväčšie objemy tova-
ru na niekoľkých nakladacích 
miestach, podarilo v spoluprá-
ci so spoločnosťami ŽP Infor-
matika a Zaninoni Slovakia 
zrealizovať projekt systémové-
ho plánovania nakládky kami-
ónov. Hlavným cieľom systé-
mu bolo skĺbiť požiadavky zá-
kazníkov, prevádzkové kapa-
city na nakládku, disponova-
nosť prepravcov tak,  aby sme 
nakládku rozdelili do jednotli-
vých dní a pracovných zmien 
rovnomernejšie, obmedzili ča-
kacie doby dopravcov a pobyt 
kamiónov v priestoroch ŽP a.s. 
Zároveň sme získali výborný 
kontrolný nástroj, ktorým vie-
me sledovať koľko kamiónov 
máme v areáli našej spoloč-
nosti, a v ktorej prevádzkarni 
práve nakladajú.   
   Aj napriek snahe maximál-
ne uspokojiť požiadavky na-
šich zákazníkov sme týmto 
systémom zaviedli obmedze-
nia, ktoré vychádzajú z kapa-
citných možností nakládky pre-
vádzkarní a nie u všetkých zá-
kazníkov sa to stretlo s pocho-
pením.  Najviac voľných ka-
miónov a najviac požiadaviek 

od zákazníkov je na naklád-
ku v pondelok, resp. utorok. Ak 
nakladáme tovar začiatkom týž-
dňa,  môže byť do piatku pre-
pravený do ktorejkoľvek des-
tinácie v Európe. Nie je však 
možné realizovať okolo 70 per-
cent týždenného objemu na-
kládky na začiatku týždňa. Ak 
preplníme nakladacie kapaci-
ty prevádzkarní, výsledkom sú 
desiatky kamiónov v areáli ŽP 

a.s., nespokojní do-
pravcovia čakajúci na 
nakládku viac ako 20 
hodín a v neposled-
nom rade aj nespokoj-
ní zákazník, ktorému je 
tovar dodaný s omeš-
kaním.       
   V súvislosti so sys-

témom plánovania nakládky 
kamiónov sme zrealizovali aj 
proces centralizácie zákazníc-
kej špecifi kácie na nakládku. 
V súčasnosti už všetky špeci-
fi kácie na nakládku majú jed-
notnú formu, sú generované 
v jednej aplikácii a odosiela-
né na jednotlivé prevádzkarne 
prostredníctvom informačného 
systému okamžite po vytvore-
ní, čo má tiež pozitívny vplyv 
na urýchlenie nakládky.   
K zrýchleniu nakládky a k 
zlepšeniu podmienok v ex-
pedícii tovaru určite prispelo 
aj vybudovanie nového auto-
matizovaného skladu, ktorí 
slúži valcovni bezšvíkových  
rúr. Ako hodnotíte jeho dvoj-
mesačnú prevádzku z tohto 
pohľadu? 
   - Hodnotenie môže byť len 
pozitívne. Valcovňa bezšví-
kových rúr získala nový, mo-
derný skladovací priestor. 
To, že v súčasnosti nakladá-
me v dvoch automatizovaných 
skladoch valcovne bezšvíko-
vých rúr okolo  80 percent cel-
kového objemu bezšvíkových 
rúr, zvýšilo kapacitu nakládky 
o jeden až dva kamióny v kaž-

dej zmene. Urýchlenie naklád-
ky pozitívne vnímajú dopravco-
via aj naši zákazníci. 
   Vzhľadom k vyšším objemom 
výroby, ktoré sú od minulého 
roku vo valcovni bezšvíkových 
rúr realizované, prevádzkareň 
získala vybudovaním nového 
skladu aj potrebné priestory na 
uskladnenie tovaru.   
   Samozrejme, našou snahou  
je vyexpedovať tovar zákazní-
kovi čo najskôr po jeho usklad-
není. Expedíciu však ovplyvňu-
je množstvo faktorov, ktoré nás 
niekedy nútia skladovať tovar 
dlhšie. Môže to byť krátkodobá 
fi nančná insolventnosť zákaz-
níka,  posunutie realizácie pro-
jektu,  na ktorý majú byť naše 
výrobky dodané, zavreté skla-
dy našich zákazníkov v období 
letných dovoleniek a sviatkov, 
ale aj zákonné podmienky, kto-
ré nedovoľujú dopravcom pre-
pravovať tovar po cestných ko-
munikáciách vo sviatok, v deň 
pracovného pokoja, t.j. v nede-
ľu,  a v letných mesiacoch po-
čas celého víkendu.   
Aký bol január a čo očakáva-
te od ďalších mesiacov?
   - Som veľmi rada, že sa za-
tiaľ nenaplnili očakávania poli-
tikov a ekonómov o novej vlne 
hospodárskej krízy a našim ob-
chodníkom sa darí napĺňať vý-
robné kapacity prevádzkarní 
dostatočným množstvom zá-
kaziek. Očakávam, že sa im aj 
v ďalších mesiacoch tohto roku 
podarí zabezpečiť dostatok 
práce pre nás všetkých, ktorí 
v ŽP a.s. pracujeme. Za odbor 
expedície a obchodnej admi-
nistratívy môžem povedať, že 
sa aj naďalej budeme snažiť 
skvalitňovať servis poskytova-
ný našim zákazníkom, aj napr. 
projektom elektronickej faktu-
rácie, ktorý v súčasnosti reali-
zujeme v spolupráci so spoloč-
nosťou ŽP Informatika. 

V. Kúkolová

   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za-
mestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 
2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2011 daňovému úradu v 
mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doloží-
te potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplýva-
júca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, 
uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo 
Nadáciu Miška Sotáka.
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Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová 
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 41418/2011
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 45297/2011
Sídlo: Kukučínova 24,
977 01 Brezno

Pomôžte
   Opäť máte možnosť darovať 2 percentá svojej dane Na-
dácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. 
Obidve pomáhajú v ťažkých chvíľkach tým, ktorí to potrebu-
jú. Nikdy nevieme, kedy taká chvíľka postihne aj nás a pre-
to buďme solidárni a spoločne vytvorme prostriedky, kto-
ré poslúžia nielen ako nevyhnutná pomoc, ale podporia aj 
verejnoprospešné projekty v zdravotníctve, školstve, vede 
a kultúre a zároveň aj rozvoj prirodzeného talentu detí zo 
sociálne slabších rodín. O pomoc môže požiadať každý, kto 
ju potrebuje.
   Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše penia-
ze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým dar-
com, ktorí doteraz prispeli svojim percentom dane a veríme, 
že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať 2 percentá dane?

S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

„...získali sme výborný kontrolný nástroj“

mom, po ktorom si členovia 
jeho predstavenstva prezre-
li hutnícku a keltskú expozíciu 
nášho múzea. V poobedňaj-
ších hodinách sa presunuli na 
neformálne rokovanie na Tále, 
ktorého sa zúčastnil aj gene-
rálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vla-
dimír Soták.

Predsedu združenia SŽC 
doc. Ing. Gabriela Kunhal-
miho, CSc., sme sa opýtali:
S akým zámerom vzniklo 
združenie Slovenská želez-
ná cesta?
   - Cieľom združenia je zma-
povať prípadne doplniť históriu 
železiarstva a výrobkov kovov 
na Slovensku, zachovať sta-
vebné a iné hmotné i nehmot-
né pamiatky na túto činnosť 
a využiť históriu slovenské-
ho baníctva a hutníctva v rám-
ci turizmu, cestovného ruchu. 
Uvedené aktivity chceme vy-
konávať v spolupráci s miest-
nymi a regionálnymi samo-
správami, fungujúcimi hutníc-
kymi podnikmi a cestovnými 
kanceláriami. Združenie  bolo 
založené v roku 1999, no pl-
nohodnotne funguje po obno-
ve v  roku 2009. Medzi naj-
významnejšie aktivity patria 

- dialóg s viacerými partnermi, 
ktorí disponujú významnou mi-
nulosťou (B. Štiavnica, Krom-
pachy, ale aj Horehronie a Pod-
brezová), inštalácia fotovýsta-
vy, Pochod Krompachy – Gel-
nica, niekoľko prednášok a dis-
kusií v gymnáziách, odborných 
školách v Košiciach, Krompa-
choch, Gelnici (a dúfam, že 
sa k nim pridružia aj vaše súk-
romné školy...). V spoluprá-
ci s partnerskou organizáciou 
MTESZ v Miskolci sme zor-
ganizovali výmennú návšte-
vu po 25 študentov z Miskol-
ca a  z Košíc, ale i prehliad-
ku pamiatok z oblasti železiar-
stva v týchto mestách. Vyda-
li sme publikáciu „25 technic-
kých pamiatok Miskolc a oko-
lie, a 25 technických pamiatok 
Košice a okolie.“
Ste spokojný s výsledkom 
dnešného rokovania?
   - Áno, až na to, že niek-
torí členovia predstaven-
stva z obavy pred zlým poča-
sím (sneženie, vietor a kom-
plikácie na cestách) nepri-
šli na zasadnutie do Podbre-
zovej, alebo sa museli z dô-

Predstavenstvo SŽC zasadalo 
v Hutníckom múzeu ŽP

vodu zasnežených a neprie-
chodných ciest vrátiť. Musím 
však konštatovať, že som veľ-
mi spokojný s pozornosťou 
a ochotou, s akou sa naši čle-
novia predstavenstva stretli 
v Železiarňach Podbrezová. 
Uvítali sme možnosť obozná-
miť vedenie železiarní s čin-
nosťou združenia SŽC, struč-
ne aj s výsledkami, ktoré sme 
dosiahli za posledné obdobie. 
Ďakujeme za prístup a ocho-
tu, ktoré prejavili generálny 
riaditeľ Vladimír Soták a vý-
robný riaditeľ Vladimír Zvarík 
k projektu Slovenskej železnej 
cesty, aj za ich návrhy týkajú-
ce sa ďalšej činnosti a prípad-
nej spolupráce s našim zdru-
žením.
Môžete byť konkrétnejší, 
aké ciele ste si stanovili do 
ďalšieho obdobia? 
   - Je ich niekoľko. Jeden 
z nich je pripraviť valné zhro-
maždenie združenia SŽC, kto-
ré bude v apríli tohto roku. 
Ale hlavne pripraviť kvalitný 
program pre budúce obdobie, 
rozšíriť členskú základňu, do-
siahnuť pokrok v rekonštrukcii 
aspoň jedného objektu z mi-
nulosti, z ktorých väčšina je vo 
veľmi zlom stave, získať pre 
aktívny cestovný ruch cestov-

nú kanceláriu, ktorá by mala 
vo svojej ponuke cesty po tra-
sách SŽC. No, a čo bude za-
ujímať hlavne vedenie a pra-
covníkov Železiarní Podbre-
zová, aj v Podbrezovej a okolí 
urobíme kroky k tomu, aby sa 
minimálne Hutnícke múzeum 
ŽP zaradilo medzi spolupracu-
júcich partnerov medzinárod-
ného združenia Stredoeuróp-
ska železná cesta, aby bola 
v okolí Podbrezovej realizova-
ná rekonštrukcia tavenia žele-
za v historickej peci, aby sa to 
využilo pre cestovný ruch, ale 
napr. aj pre žiakov súkrom-
ných škôl ŽP ako doplnok vý-
učby a podpora vzťahu mladej 
generácie k histórii.
   Bolo by toho viac, čo je za-
ujímavé a dôležité, ale to by 
zabralo veľa času a väčší 
priestor vo vašich novinách. 
Som však rád, že ich prostred-
níctvom sa dostávame do po-
vedomia pracovníkov nielen 
tejto fi rmy, ale aj širšieho oko-
lia, že máme možnosť prezen-
tovať históriu železiarstva a 
činnosť nášho združenia.

vk

(Dokonč. zo str. 1)
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   Ponuka zúčastniť sa preletu Álp 
teplovzdušným balónom v posád-
ke českého tímu sa jednoducho ne-
odmieta, a tak si zháňam potrebné 
veci podľa manuálu od organizátora 
tejto exkluzívnej akcie. Ide o dlhý let 
naprieč celým horským masívom vo 
výške 5000 metrov a preto: obleče-
nie do mínus 30 
stupňov Celzia, 
chemický ohrev 
nôh,  kyslík, vý-
bavu na preži-
tie v horách na 
2 dni, náhradné 
zdroje pre elek-
troniku a mno-
ho ďalších vecí. 
Let je napláno-
vaný na stredu 25. januára a preto 
už v pondelok cestujem na Moravu, 
pridávam sa k posádke domácich 
balonárov a vyrážame s technikou 
do rakúskeho lyžiarskeho stredis-
ka  Filzmoos pri Schladmingu. Je tu 
centrum rakúskych pilotov profesio-
nálov, ktorí  pravidelne robia pasa-
žierske lety ponad vrchol Dachstei-
nu a okolitých hrebeňov.
   To, na čo sa teraz chystáme, je 
ale niečo iné, zriedkavé a vyžaduje 
si dôkladnú technickú a organizač-
nú prípravu. Podľa domácich je ta-
kýto prelet možný len v termíne od 
decembra do polovice februára, v 
ktorom je potrebné vystihnúť vhod-
né, málo oblačné počasie so silným 
prúdením od severu. Jedine to dáva 
záruku pre prelet naprieč 150 kilo-
metrov rozľahlého masívu 3 - tisí-
coviek, pričom s pristátím je možné 
počítať až v bezpečnej vzdialenos-
ti na rovinách za nimi. Naplánovaný 
je let pre deväť balónov z letiska St. 
Johann in Tirol s predpokladanou 
dĺžkou letu päť hodín, pričom prú-
denie potrebnej rýchlosti a smeru sa 

O nevšednom zážitku hovorí Karol Slabák

V balóne ponad Alpy
očakáva až od hladiny 5000 metrov.  
Pre náš balón  to znamená vtesnať 
do koša osem veľkých (55 kilogra-
mových) fl iaš propánu, čo značne 
redukuje životný priestor 3 - člen-
nej posádke koša. Navyše náš tretí 
člen - profesionálny fotograf  české-
ho denníka Blesk, nám zaberá jeho 

značnú časť 
svojim fotogra-
fi ckým náradím.
Zhruba o 10.30 
hod. sa vzná-
šame k oblohe 
v snahe čo naj-
menej sa vzdia-
liť od lídra ce-
lej skupiny Pet-
ra Flaggla, kto-

rý vo svojom obrovskom balóne ve-
zie dvanásť rakúskych pasažierov. 
Tento skúsený harcovník, má už na 
svojom konte 3100 štartov a zabez-
pečuje letovú koordináciu s dispe-
čermi okolitých letísk pre celú sku-
pinu balónov. S narastajúcou výš-
kou sa pred nami odkrýva nádherná 
panoráma množstva zasnežených 
štítov, pričom južným smerom, kto-
rým máme letieť vidieť len nekončia-
ce sa horské masívy až po horizont 
dohľadnosti. Vo výške 4500 metrov 
GPS navigácia signalizuje rýchlosť 
letu len 25 km/hod., čo je pre pre-
let žalostne málo a navyše,  moji 
dvaja spolupasažieri začínajú mať 
problémy s dýchaním. V snahe šet-
riť zásoby kyslíkových sprejov, kto-
rých máme len šesť a každý z nich 
stačí len na 40 nadýchnutí,  navrhu-
jem kolegovi  Jarkovi, aby ich použí-
val len on s fotografom Martinom a 
ja budem zatiaľ pilotovať, pokiaľ mi 
to pôjde. Snažím sa čo najviac zhl-
boka dýchať a v mysli preberám nú-
dzový variant transportu balóna, z 
niektorej doliny nekonečných hor-

ských masívov, po vyčerpaní zá-
sob paliva.
   Podľa večerného predletové-
ho rozboru je totiž v pohotovos-
ti nákladná helikoptéra na núdzo-
vej linke 112, ktorá v podvese do-
káže zbalený balón odtransporto-
vať za „púhych“ 120 eur za 1 leto-
vú minútu. 
   Nezostáva nič iné len stále stúpať 
a dávať pozor na plameň horákov, 
ktorý sa rednúcim vzduchom po-
stupne predlžuje a reálne hrozí pre-
pálenie vnútorného lanovania para-
ventilov. Preto sa snažím pracovať 
len s krátkymi a častými dávkami, 
až do dostúpania na potrebnú výš-
ku, ktorú však v danej chvíli ešte ne-
poznám .Našťastie to netrvá až tak 
dlho, rýchlosť letu začína postup-
ne narastať - presne podľa prognó-
zy domácich, o ktorej som už začal 
pochybovať. 
   Občas sa mi stane, že si začínam 
pliesť údaj o rýchlosti stúpania s le-
tovou rýchlosťou. Že by to bolo tým 
kyslíkom? Nádherné zasnežené ští-
ty sa pod prúteným košom dávajú 
do pohybu a my konečne vieme, že 
sme na správnom mieste,  v správ-
ny čas, nech to stojí hockoľko... Po-
hľad na prístroje začína byť v skut-
ku zaujímavý - výška 5524 metrov, 
rýchlosť 127 km/h, pričom v koši 
vládne neuveriteľný kľud prerušo-
vaný len zvukom uzávierok fotoa-
parátov a letových horákov. V tejto 
chvíli sme spomedzi ostatných naj-
vyššie a pomerne rýchlo dobieha-
me skupinku piatich balónov pred 
nami. Potom už len stačí vyklesať 
na ich letovú hladinu a nechať sa 
spoločne unášať, pre nás priateľ-
sky nakloneným, vzdušným prúde-
ním. Navzájom sa fotíme pokrikuje-
me na seba, doslova a do písmena 
sme v siedmom nebi. Túto pohodu 

len sporadicky prerušuje zvuk moto-
rov dopravných lietadiel, s nezvyčaj-
ne dlho doznievajúcou ozvenou od 
všadeprítomných pohorí. 
   Zhruba po 80 - tich minútach letu 
míňame horský masív Hohertauern 
s najvyšším vrcholom Grosglockner 
3979 metrov. Obloha je absolútne 
jasná a všetko okolo nás je ako na 
dlani s perfektnou dohľadnosťou až 
po Triglav v Slovinsku. Dvadsať mi-
nút na to nám navigácia signalizuje 
prelet talianskych hraníc netušiac, 
že to najkrajšie nás ešte len čaká. 

   Reliéf zasnežených vrcholov a 
hlbokých dolín vystrieda panorá-
ma ostrých skalnatých štítov úžas-
ne fotogenických Dolomitov, za kto-
rými sa trblieta morská hladina Be-
nátskeho zálivu. V údolí pod nimi vi-
díme známe lyžiarske stredisko Cor-
tina d Ampezzo. „Chce to spoločnú 
snímku,“ dobiedzam do Martina, kto-
rý bez prestávky strieda fotoaparáty. 
A tak na nohe fotografi ckého statívu 
vysúvame von z koša provizórne pri-
páskovaný jeden z jeho drahých fo-
ťákov s aktivovanou samospúšťou. 
   Nad diaľnicou Udine - Padova, 
podľa vopred dohodnutých inštruk-
cií začíname vyklesávať a ja sa ne-
viem ubrániť pocitu, že to po mor-
ské pobrežie ani nestihneme. Netr-
vá však dlho a naša rýchlosť začí-
na klesať, dokonca od 1500 metro-

vej výšky nás to začína vracať späť. 
O 13.32 hod. jemne dosadáme na  
poli s už klíčiacim porastom v blíz-
kosti mestečka Mareno di Piave, asi 
40 kilometrov severovýchodne od 
Benátok. 
   Ani sa nestíhame zbaviť nadbytoč-
ných polárnych vrstiev odevu a už 
sme obkolesení zvedavými malými 
divákmi miestnej materskej škôlky, 
ktorí si to s nami očividne užívajú.   
   Z tvrdej alpskej zimy  po rov-
ných troch hodinách letu, plní doj-
mov a skúseností sa náhle ocitá-

me v úplne inom ročnom období. Až 
vtedy mi dochádza, že o taký me-
siac tu už bude na naše pomery leto 
a pristátie na pravé poludnie by už 
mohlo byť hodne riskantné. 
   Záznam z GPS logeru nám ukazu-
je - maximálne dosiahnutá nadmor-
ská výška 5604 metrov, - maximálna 
rýchlosť 132 km/h, - celková uletená 
vzdialenosť 194 km.
   A čo k tomu viac dodať? Perfekt-
ne naplánovaný let s istotou v neis-
tote jasne dokumentuje profesiona-
litu a skúsenosť domácich baloná-
rov, bez podpory ktorých by z nás do 
toho určite nikto nešiel. A tak novuč-
ký reklamný balón priateľov z Břest-
ku pri Uherskom Hradišti,  s grafi kou 
na jeho obale „DARUJ ZÁŽITEK“,  
to úplne vystihuje a ja im a jemu za 
to ďakujem.

Let v číslach:
Maximálna rýchlosť: 132/km/h

Maximálna výška: 5604 m
Teplota v koši: - 6 stupňov Celzia
Teplota vonku: - 26 stupňov Celzia

Vzdialenosť: 194 km

Posádka: piloti Karol Slabák a Jaroslav Staňa, fotograf Martin Sekanina

Foto: M. Sekanina
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Jaroslava Núterová
ZVONY

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokrač z minulého čísla)

   Piateho februára sa zišli študenti 
Súkromného gymnázia ŽP, víťazi sú-
ťaže Euroscol-a, spolu s profesorkami 
Mgr. Ľ. Goceliakovou a Ing. I. Bruon-
čovou, aby sa spoločne autobusom 
a.s. Železiarní Podbrezová vydali na 
dlho očakávaný výlet.
   V Bratislave sa k nám pridal aj pán 
sprievodca Šurina, ktorý bol naozaj 
skvelý a počas celej cesty nám po-
dal množstvo zaujímavých informá-
cií o jednotlivých krajinách, ktorými 
sme prechádzali. V pondelok v ran-
ných hodinách autobus dorazil do 
Štrasburgu, kde sa 24 žiakov - účast-
níkov projektu, dostalo priamo do bu-
dovy Európskeho parlamentu. Tam 
mali „poslanecké“ raňajky a po nich 
sa stretli v zasadacej sále Európske-
ho parlamentu spolu s ostatnými za-
hraničnými účastníkmi projektu. Uví-
taciu reč mali hlavní koordinátori pro-
jektu a poslanci, ktorí im postupne 
predstavili Európsky parlament a Eu-
rópsku úniu. Nasledovalo predsta-
venie každej zúčastnenej školy jed-
ným z jej reprezentantov. Za Súkrom-
né gymnázium ŽP to bola žiačka IV. 
H triedy Miroslava Kaiserová, bravúr-
ne predstavila podbrezovské gymná-
zium. Celkove sa predstavili školy z 
Belgicka, Dánska, Nemecka, Estón-
ska, Grécka, Španielska, Talianska, 
Cypru, Maďarska, Malty, Holandska, 
Rakúska, Slovinska, Slovenska, Fín-
ska, Švédska, Spojeného kráľovstva 
(Škótska). 
   Potom študenti dostali možnosť vy-
skúšať si hlasovanie pomocou európ-
skeho hlasovacieho prístroja a disku-
tovať o budovaní jednotnej Európy 
spolu so zamestnancami parlamentu 
. Študentov väčšinou zaujímalo či EÚ 
bude schopná prijímať nových členov 
(Chorvátsko, Turecko), či nevzniká 
problém medzi väčšími členmi a me-

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL

Diskutovali o praktickom živote
Vzdelávanie v kontexte stratégie 

Európa 2020
Dňa 8. februára 2012 sa v klubov-
ni SSOŠH ŽP a SG ŽP uskutočni-
la beseda na tému: „Vzdelávanie 
v kontexte stratégie Európa 2020“. 
Na pôde školy privítali Mgr. Oľgu 
Nachtmanovú, PhD., vysokoškol-
skú pedagogičku, ktorá predná-
ša na EU v Bratislave a je gestor-
kou predmetov riadenia ľudských 
zdrojov a organizácie práce a Ing. 
Vladimíra Pokojného, riaditeľa Od-
boru rezortného informačného 
systému Ústavu informácií a prog-
nóz školstva MŠ SR. Hostí sprevá-
dzala Ing. Mária Niklová, personál-
na riaditeľka ŽP.
   Téma: „Vzdelávanie v kontexte stra-
tégie Európa 2020“ vychádza z pod-
staty strategického rámca pre  európ-
sku spoluprácu vo vzdelávaní a od-
bornej príprave. Vzdelávanie a od-
borná príprava zohrávajú v tejto stra-
tégii kľúčovú úlohu, najmä v rámci in-

tegrovaných usmernení, národných 
programov reforiem členských štá-
tov a odporúčaní pre jednotlivé kra-
jiny, vydané s cieľom usmerniť refor-
my členských štátov. Strategický rá-
mec ET 2020, ako kľúčový nástroj na 
modernizáciu vzdelávania a odbor-
nej prípravy, môže významne prispieť 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európy 
2020.
   V diskusii maturanti SSOŠH ŽP a 
SG ŽP, ale aj tretiaci z obidvoch škôl 
kládli otázky súvisiace s praktickým 
životom. Zaujímalo ich uplatnenie ab-
solventov vysokých škôl na Sloven-
sku, na základe akých kritérií sa hod-
notí úroveň vysokých škôl, atď. Oľga 
Achtmanová zdôraznila, že je veľmi 
dôležité vybrať si taký odbor štúdia, 
pre ktorý absolventi nájdu aj uplate-
nie v praxi, čo je dnes veľmi proble-
matické.

o.k.

Mladý mechatronik
V Košiciach sa  7. a 8. februára konal 
prvý ročník národnej súťaže Skills Slo-
vakia „Mladý mechatronik“,  pod zášti-

tou Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky. Za-
pojilo sa do nej šestnásť dvojčlenných 

družstiev študentov 
stredných priemy-
selných škôl a stred-
ných odborných škôl 
s elektrotechnickým 
zameraním z celého 
Slovenska. 
   Súkromnú strednú 
odbornú školu hut-
nícku ŽP zastupova-
li žiaci štvrtého roč-
níka odboru mecha-
nik mechatronik - An-
drej Kňazík a Rado-

slav Smugala, vedení učiteľom odbor-
ných predmetov Ing. Petrom Flaškom. 
Úlohou žiakov bolo vyriešiť manipulá-
ciu  obrobku zo zásobníka na defi no-
vané miesto s použitím pneumatických 
pohonov na modulárnej mechatronic-
kej stanici MPS. Riadenie manipulá-
cie bolo riešené pomocou PLC. Žiaci 
úlohu splnili, namontovali všetky me-
chanické dielce, zapojili všetky hadice 
a káble a celá manipulácia bola funkč-
ná podľa požadovanej sekvencie a do-
datočných podmienok.
   Za splnenie úlohy a aktívnu účasť 
v celoslovenskom fi nále súťaže „Mla-
dý mechatronik“ získali naši žiaci nie-
len cerifi kát, ale aj ďalšie skúsenosti 
v tomto odbore.

Ing. Peter Mlynarčík + foto

Z celoslovenskej súťaže ZENIT
   Študent tretieho ročníka Súkrom-
nej strednej odbornej školy hutníc-
kej ŽP, odboru obrábač kovov,  Jo-
zef Bartošík sa  9. až 11. februára zú-
častnil celoslovenskej súťaže Zenit v 
strojárstve. V poradí už 13. ročník sa 
uskutočnil v SOŠ Košice Šaca, pre 
žiakov stredných škôl. Zámerom sú-
ťaže je prispievať k vyhľadávaniu na-
daných a talentovaných študentov, 
podporovať ich ďalší odborný rast, 
tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť 
k samostatnej tvorivej činnosti a pod-
porovať ich záujem o sebavzdeláva-
nie. V nemalej miere tiež prispieva 
k účelnému a efektívnemu využíva-

niu voľného času žiakov. 
   Súťaž pozostáva z teoretickej 
a praktickej časti. V teoretickej si 
súťažiaci overili svoje vedomos-
ti z predmetov technické kreslenie, 
strojníctvo, technológia, a v praktic-
kej museli najskôr vyhotoviť techno-
logický postup a potom vyrábali na 
sústruhu tŕň s kužeľom a závitom, 
potom na frézke úpinku. Súčasťou 
hodnotenia bolo tiež dodržiavanie 
zásad bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci. Súťaž bola oganizova-
ná formou postupových kôl cez škol-
ské, krajské a končila sa celoštátnym 
kolom. Výsledky súťažiacich hodno-

tili trojčlenné až päťčlenné odbor-
né komisie zložené z učiteľov stred-
ných a vysokých škôl, organizácií v 
priamej pôsobnosti Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky, vedeckých pracovní-
kov a ďalších odborníkov z praxe.  
Organizačnú, metodickú a adminis-
tratívnu činnosť, spojenú so súťažou,  
vykonával Štátny inštitút odborného 
vzdelávania Bratislava a Slovenská 
komisia súťaže ZENIT. Jozef Barto-
šík sa umiestnil celkove na peknom 
7. mieste v rámci škôl celej Sloven-
skej republiky. 

Ing. Ivan Majer

Štrasburg a Paríž pre víťazov Euroscol
dzi tými menšími, ako je napríklad aj 
Slovensko a pod. V poobedňajších 
hodinách sa pre všetky zúčastne-
né krajiny začala hra EUROGAME, 
kde skupiny štyroch hráčov z roz-
dielnych krajín odpovedali na otáz-
ky o EÚ. Potom boli rozdelení do ďal-
ších 6 skupín a diskutovali  v angličti-
ne na témy – Európska únia a jej hod-
noty vo svete, Migrácia a integrácia, 
Životné prostredie a nevyčerpateľ-
né zdroje energie, Sloboda informá-
cií, Demokracia a občianstvo, Budúc-
nosť Európy. Po diskusii každá sku-
pina prezentovala v parlamente svoje 
vypracované referáty a návrhy. Po fi -
nále Eurogame, do ktorého sa dosta-
li štyri najlepšie skupiny, sa uskutoč-
nilo slávnostné 
odovzdanie cien 
a diplomov  Eu-
roscola. Jeden z 
diplomov získa-
la aj naša škola. 
Skvelý deň v eu-
rópskom parla-
mente zakonči-
la všetkým dob-
re známa eu-
rópska hymna. 
Až vo večerných 
hodinách sa štu-
denti dostali do 
hotela v Paríži. 
   V utorok ráno nasledovali vynika-
júce francúzske raňajky a odchod do 
Versailles, prehliadka Paláca Ľudoví-
ta XIV. Odtiaľ sa presunuli do moder-
nej štvrti La Defense, kde navštívili 
jediný super-market mesta. V centre 
Paríža obdivovali Eiffelovku a absol-
vovali výstup až na jej tretie poscho-
die, z ktorého mali nádherný výhľad 
na večerný Paríž. Po namáhavom 
výstupe nasledovala krásna večerná 
plavba po Seine.

   V stredu ráno sa vybrali na potul-
ky Parížom, navštívili Múzeum parfu-
mérie, v Louvri obdivovali majstrov-
ské umelecké kúsky a hlavne obraz 
Leonarda da Vinciho Mona Lisa. Strá-
vili tam celé popoludnie, ale ani to im 
nestačilo na obhliadku celého areálu. 
Nasledoval presun do katedrály Notre 
Dame, známej hlavne vďaka francúz-
skemu spisovateľovi Viktorovi Hugovi. 
Tento výlet ukončili typickou francúz-
skou večerou v parížskej reštaurácii. 
Na všetkých predložených jedlách si 
schuti pochutnali a potom ich už čaka-
la cesta domov  so skúsenými šofér-
mi, ktorým sa aj touto cestou chcú po-
ďakovať. Zvládli s nami túto cestu tak 
bezchybne a bezpečne. 

   V mene všetkých študentov ďaku-
jeme pánovi Šurinovi, ktorý obohatil 
naše vedomosti,  profesorkám Mgr. 
Goceliakovej a Ing. Bruončovej za 
pomoc a spoluprácu na tomto pro-
jekte. Samozrejme veľká vďaka pat-
rí nášmu zriaďovateľovi Železiarňam 
Podbrezová a.s., osobitne personál-
nej riaditeľke Ing. Márii Nikolovej, za 
zabezpečenie dopravy luxusným au-
tobusom. 

Michaela Vrábliková , IV.H

Rina neveriaco zízala do jeho tváre. 
„Čo si to dovoľuješ? Nejdem s tebou 
na večeru.“
 „No,“ zatiahol posmešne. „Mala by si, 
pretože podľa môjho názoru si zaslúžiš 
aspoň raz týždenne byť v centre pozor-
nosti špičkového kuchára. Obleč si tie 
béžové šaty, prosím.“
„Odkiaľ vieš o mojich šatách?“
„Trocha som sa tu dnes poobzeral, aby 
som vedel, čo ti v šatníku chýba.“
„Aha,“ sadla si do kresla. „Povedz, Ma-
rián, kde sa v tebe berie toľko drzos-
ti? Nikdy som o tebe nemala vysokú 
mienku, no zo dňa na deň viac a viac 
ma presviedčaš, že si obyčajný psy-
chopat. Neberieš ohľad na to, čo ti vra-
vím. Najprv dievčatá u nás, teraz ja... 
Kto bude ďalší? Na kom si ešte chceš 
vyskúšať svoje psychopatické schop-
nosti? Lieč sa a mne daj pokoj.“
 „Milujem ťa, Rina,“ precedil skrz zuby 
poblednutý Marián. „Azda je zamilo-
vaný človek psychopat? Čo to trepeš, 
prosím ťa?!“
„Ty sa tak správaš!“ skríkla zdesene. 
„Prečo si prehľadával celý dom? Kto 
ti dovolil nazerať do skríň? Jasne som 
povedala, že ťa nechcem! Prečo ne-
odídeš?“
   Na niekoľko okamihov zavládlo 
v izbe mrazivé ticho. Rina s prosbou 
v očiach pozerala Mariánovi do strnu-
lej tváre, v ktorej však nenašla kúsok 
pochopenia.
„Milujem ťa, Rina,“ zopakoval tvrdo. 
Priskočil k nej, schmatol ju na teme-
ne hlavy za vlasy, čím ju prinútil vstať. 

„Aj ja mám kurz sebaobrany, maličká, 
choď sa obliecť.“

   Anastázia Jergelová stála nerozhod-
ne pred bránou vlastného domu. Nikde 
sa nesvietilo, ale je možné, že mali 
okná zastreté žalúziami. Skúsila zvoniť 
– nik sa nehlásil. Zrazu starú pani upú-
tal pohyb pri susednom dome.
„Dávid, si to ty?“ zakričala a pobeh-
la smerom k nemu. Postava pristúpila 
k plotu. „Som rada, že ťa vidím, Dávid. 
Povedz, čo sa robí v našom dome? 
Kde je Rina?“
„Vašu vnučku nepoznám,“ znela tichá 
odpoveď.
„Ejha, mladý pán, na to musíš mať čer-
tovský dôvod,“ povedala zaskočene 
Anastázia. „Pozri..., nechceš ma po-
zvať dnu?“
„Uhádli ste, nechcem,“ odvrátil sa Dá-
vid.
„Len pomaly, chlapče. Rina je veľmi cit-
livé dievča, nemôžeš sa na ňu mírnix 
– dírnix vykašľať. Vieš, čo všetko preži-
la... Ako dlho ste obaja čakali...“
„Prestaňte!“ okríkol ju Dávid zlostne. 
„Nedajte sa vysmiať! Alebo si mám 
myslieť, že ste sa na staré kolená dali 
na klamanie? Celý čas ste ma pekne 
vodili za nos, vážená pani. A ja, hlupák, 
som robil zamilovaného idiota!“
„Hlúpo a idiotsky sa správaš v tejto 
chvíli, Dávid,“ povedala pokojne a za-
mierila k svojmu domu.
   S malou vreckovou baterkou prešla 
celý dom. Napokon ostala sedieť po-
tme v spálni, kam si odložila topánky. 

Foto: I. Kardhordová
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Jedálny lístok 27. 2. - 4. 3. 2012 Jedálny lístok 5. - 11. 3. 2012
Pondelok

Polievky: nosická s cícerom, pečivo
pórová so zemiakmi, pečivo

Vyprážaný kurací rezeň furmanský, zem. kaša, šalát
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Furmanské halušky
Mexický šalát, pečivo

Farfally so zeleninovou omáčkou
Palacinky s nutelou

Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. 
uhorky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)

Mliečny balíček
Utorok

Polievky: roľnícka s krup. haluškami, pečivo
fazuľová kyslá, pečivo

Portugalská hovädzia roštenka, ryža, šalát
Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát

Pestrý cestovinový šalát
Zapekaná brokolica s tofu

Šúľance s makom
Bageta indická (kuracia šunka, ster. uhorky, červ. ka-

pusta, syr, pikantný dresing)
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Streda
Polievky: hrachová so salámou, pečivo

francúzska, pečivo
Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka

Prírodný morčací rezeň, tarhoňa, šalát
Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb

Zelotofu, pečivo
Pórový nákyp, paradajkový šalát

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., 

paprika, paradajky, šalát konz.)
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: zem. s hláv. kapustou, pečivo

kačacia s cestovinou, pečivo 
Pečené kuracie stehno, zelen. ryža, kompót

Plnená paprika, knedľa
Važecká pochúťka, zemiakové placky
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Kondičkový tanier
Lievance s džemom

Celozrnná bageta syrová (dressing, syr Niva, syr 
údený, vajce, hlávkový šalát, kapia)

Vyprážaná ryba, pečivo
Piatok

Polievky: zeleninová s liatym cestom, pečivo
bulharská, pečivo

Vypr. morčacie medailón. so šunkou a syr.,
zem., tatárska omáčka

Maďarský hovädzí guláš, cestovina
Granatiersky pochod, uhorka

Parížsky šalát, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka

Kysnutý koláč čučoriedkový, kakao
Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky,

vajce, maslo, horčica)
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo
Bravčové mäso na rasci, ryža, šalát

Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hlávkový 

šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
Nedeľa

Polievka: krúpková, pečivo
Kuracie soté na hrášku, slov. ryža, šalát

Bravčová krkovička na cesnaku, zem., cvikla
Bageta šampiňónová so šunkou

(šampiňóny, šunka, vajcia, syr, čínska kapusta,
kukurica, dressing)

   Zdravotníctvo je nepochybne 
jednou z najdiskutovanejších 
oblastí s množstvom problé-
mov. Ako to v živote chodí, 
kým sa nás to bytostne netýka, 
tak aj uvedené problémy vní-
mame akosi z nadhľadu. Osud 
nám však občas nadelí aj toho 
neželaného a príde okamih, 
keď citlivejšie začíname vní-
mať pomoc druhých. Vtedy si 

zlaté plakety:

Štefánia AMBRÓZOVÁ z odboru riadenia kvality
Juraj ČELLÁR z ťahárne rúr
Ondrej ČIPKA z valcovne bezšvíkových rúr
Elena DANČOVÁ z valcovne bezšvíkových rúr
Lena CHOLVÁDTOVÁ z ťahárne rúr
Jozef KVIETOK z ťahárne rúr
Ľubomír LEHOCKÝ z odboru práce a miezd
Peter MEDVEĎ z centrálnej údržby
Július RADOVIČ z valcovne bezšvíkových rúr
Ružena RIESOVÁ z ťahárne rúr
Jozef RIDZOŇ z energetiky
Ing. Andrea SCHMIDTOVÁ ŠKULTÉTYOVÁ z per-
sonálneho odboru

strieborné plakety:

Peter BUKSA z ťahárne rúr 
Miroslav HADRY z centrálnej údržby
Ing. Jozef HONKO z odboru riadenia kvality 
Ing. Ľubomír CHAMAJ z odboru zásobovania 
Svetozár KOIŠ z ťahárne rúr 
Eva KURACINOVÁ z valcovne bezšvíkových rúr
Martin MRAVEC z ťahárne rúr
Mária PAVKOVÁ z valcovne bezšvíkových rúr
Martin POPOVIČ z odboru riadenia kvality
Bc. Janka POTKÁNYOVÁ z odboru práce a miezd
Ing. Jozef SKLADANÝ z ťahárne rúr
Peter ŠVANTNER z centrálnej údržby
Michal WEISS z valcovne bezšvíkových rúr

bronzové plakety:

Ján DVORSKÝ z valcovne bezšvíkových rúr
Martin FAŠKO z valcovne bezšvíkových rúr
Michal FILLO z centrálnej údržby
Jozef JAKUBEC z valcovne bezšvíkových rúr
Ľubomír KAČÁNI z ťahárne rúr
Peter KOCHAN z ťahárne rúr
Peter KOCHAN z valcovne bezšvíkových rúr
Michal KORDÍK z oceliarne
Monika KRÁLIKOVÁ z odboru riadenia kvality
Ing. Ján LENDÁCKY z odboru technického a inves-
tičného rozvoja
Peter LIBICA z centrálnej údržby
Peter LONGAUER z centrálnej údržby
Jozef ORAVKIN z centrálnej údržby
Michal ŠALING z valcovne bezšvíkových rúr
Pavol ŠIMA z druhovýroby
Elena ŠPERKOVÁ z centrálnej údržby
Iveta TRNIKOVÁ z ťahárne rúr
Tomáš ŽID z valcovne bezšvíkových rúr

Pondelok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa

Morčacie prsia s paprikou a brokol., ryža, šalát
Kuracie stehno so zeleninou, špenátové rezance
Šampiňónový šalát pikantný so šunkou, pečivo

Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát
Tvarohový nákyp s višňami

Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hlávkový 
šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: hovädzia s pečeňov. haluškami, pečivo
frankfurtská, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, kompót
Belehradský bravčový rezeň, slov. ryža, šalát
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Hov. mäso na vinohradnícky spôsob, zelen. obloha
Pečené buchty makové, kakao

Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, paradaj-
ka, ster. uhorka, syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica, 

hrášok, dressing)
Pečená bravčová krkovička, pečivo

Streda
Polievky: terchovská, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Kuracie prsia s ananásom a syr., ryža, šalát
Špenátové listy s hlivami, opek. zemiaky

Gazdovský šalát, pečivo
Cestoviny s brokolicou a smotan. omáčkou

Kakaové osie hniezda, kakao
Bageta s pikantným mäsom (pikantné bravčové 
mäso, hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: oravská fazuľová, pečivo
syrová s mrkvou, pečivo

Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina
Plnený bravčový závitok, zemiaky, šalát

Pizza s kuracím mäsom a olivami
Horehronský syrový šalát, pečivo

Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát
Škvarkové pagáče

Bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, kapia, pór, čín-
ska kapusta, syr, dressing)

Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Piatok

Polievky: sedliacka, pečivo
paradajková s ryžou, pečivo

Hutnícke bravčové stehno, knedľa
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát

Vyprážaná treska plnená brokol. a syrom,
zem., šalát

Mrkvový šalát s marhuľami
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha

Orechový závin, kakao
Bageta moravská (moravské mäso, uhorka šalát., 

maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: kyjevské šči, pečivo

Hydinové ražničí, zemiaky, uhorka
Bravčové mäso na paprike, cestovina

Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. šalát., 
paprika, paradajka, šalát. konz.)

Nedeľa
Polievka: karfi olová, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Zbojnícke kuracie stehno, ryža, šalát

Bageta čínska (šunka, paradajka, ster. uhorky, čín-
ska kapusta, mrkva, čínsky dressing)

Zaslúžia si našu úctu a poďakovanie
uvedomíme aj to, že výskum 
síce napreduje a dennoden-
ne pribúda množstvo 
nových liekov, náhra-
du za zázračnú teku-
tinu, bez ktorej by ne-
bola ani jedna operá-
cia úspešná, však za-
tiaľ nikto nevymyslel. 
O to viac si v tom oka-
mihu ceníme tých, kto-

rí sa podelia so svojou životo-
darnou tekutinou tam, kde je 

to nevyhnutné. Rozdá-
vajú ju plným priehrš-
tím a v anonymite svo-
jimi činmi zachraňujú 
ľudské životy. Ich ko-
nanie je pritom nezišt-
né a odmenou spravi-
dla len dobrý pocit. 

(ok)

Držiteľmi zlatých, bronzových
a strieborných plakiet

prof. MUDr. Jana Janského
za bezpríspevkové darcovstvo krvi

v roku 2011 sa stali aj naši
spolupracovníci:



Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym a bývalým spolupracovníkom za účasť na 
poslednej rozlúčke s našim drahým synom, ot-
com, bratom 

Ing. Bohušom SVOBODOM 
z Podbrezovej.

Synovia Norbert a Robert, mama, 
sestra a brat s rodinami, bývalá 
manželka Katarína a Miriam s ro-
dinou

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym a spolupracovníkom z energetiky za preja-
vy účasti na poslednej rozlúčke s našim milova-
ným bratom, švagrom a krstným otcom

Danielom DODOKOM
z Brezna.

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

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym, terajším aj bývalým spolupracovníkom, 
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho 
drahého manžela, otca a starého otca 

Vladimíra BLAŽENIAKA
z Čierneho Balogu. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary. Poďakovanie za 
dôstojnú rozlúčku patrí aj Dycho-
vej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Dňa 1. marca uplynie rok, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec
Ladislav ŠAUR z Podbrezovej. 

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

...
Dňa 3. marca si pripomenieme 
desať rokov odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Štefan MAKUŠA
z Čierneho Balogu.
S láskou a úctou spomína

celá rodina
...

„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 19. februára uplynulo sedem 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný otec a starý otec

Ľudovít PÉNZEŠ
z Podbrezovej.

S láskou spomína celá rodina
...  

Dňa 16. februára si pripomenieme 
tretie výročie od úmrtia nášho mi-
lovaného manžela,  otca a staré-
ho otca

Stanislava VAJSA
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína
celá rodina

...
„Už privial osud opäť ten čas, pre ktorý puká srd-
ce zas. Rok s rokom si ruku podáva a nám len 
spomienka na tvoje dobré srdce a pekne pre-
žité chvíle s tebou zostáva. Kytičku kvetov na 
hrob ti dáme, tichou modlitbou boha vzývame, 
pri plameňoch sviečok spomína-
me a večný odpočinok ti želáme. 
Ježiš – svetlo večné, svieť mu ne-
konečne.“
Dňa 29. februára si pripomenieme 
štvrté výročie úmrtia milovaného 
manžela, otca a starého otca

Milana GERGEĽA z Brezna.
S úctou a láskou spomína manželka Katka,

syn Milan a dcéra Ľubka s rodinami

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už 
navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo 
ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spo-
mínať.“
Dňa 28. februára uplynie sedem rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, syn, 
otec, dedo, brat a bývalý spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER
z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

So smútkom v srdci spomínajú 
manželka a deti

s rodinami
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Spomienky

   Prežite Veľkú noc v príjemnom prostredí Nízkych Tatier na 
Táľoch. V termíne 5. – 9. apríla 2012 sú pre vás pripravené 
veľkonočné pobyty v hoteloch Stupka a Golf za 
vynikajúce ceny s možnosťou predĺžiť si pobyt 
o jednu noc už od 19,00 € /osoba/noc.
Počas víkendu je pre vás pripravený veľkonočný 
animačný program pre deti a dospelých:
� mini diskotéka � kino Stupka s rozprávka-
mi � balónové kreácie � tvorivé dielne � face 
painting � aqua aerobic � súťaže a aktivity s veľkonoč-
nou tematikou...
   V sobotu večer si príďte pochutnať na grilovaných špeciali-
tách v našej Kolibe, v nedeľu si oddýchnite pri živej swingovej 
hudbe a v pondelok na všetky dámy čaká tradičná šibačka.

Pobyty si môžete rezervovať
na tel. č.  671 2512 alebo na baliky@tale.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami na Táľoch.

   Opäť nás milo prekvapilo 
pracovné prostredie, tento raz 
v našej dcérskej spoločnos-
ti. Aj napriek mrazivému po-
časiu za oknami, v zasadač-
ke  ŽP Informatika s.r.o. sme 
sa cítili ako v trópoch, do kto-
rých nás preniesol pohľad na 
dva obrovské plody citrónov-
níka (Citrus limon). Od jeho 
pestovateľa Ing. Jozefa Šev-
číka sme sa dozvedeli, že túto 
nielen úžitkovú ale i ozdobnú 
rastlinku vypestoval z odrez-
ku, ktorý získal pred asi dvad-

siatimi rokmi. Staral sa o cit-
rónovník najprv v domácom 
prostredí, neskôr ho preniesol 
do vyhovujúcejších priestorov 
kancelárie v novom závode 
a po presťahovaní sa na pra-
covisko do hlavnej budovy ŽP 
Informatika v SZ, zmenil spo-
lu s ním prostredie aj tento 
tropický kriak. A ako sa zdá, 
svetlá a priestranná zasadač-
ka mu prospieva. „Je to nená-
ročná rastlinka, ktorá si vyža-
duje trikrát týždenne záliev-
ku odstátou vodou, dostatok 

CHORVÁTSKO
Crikvenica – Selce,

pavilóny Slaven
Veľmi jednoducho vybavené 2- 
lôžkové izby so sprchou, WC, 
balkónom a možnosťou prístel-
ky. V ponuke sú  termíny: od 15. 
do 27. júna, od 22. júna do 1. 
júla, od 29. júna do 8. júla a od 
17. do 26. augusta 2012. Všet-
ky termíny sú v rovnakej cene: 
296 eur osoba v 2 - lôžkovej 
izbe, 263 eur od 18 rokov na 
prístelku, 246 eur od 3 - 17 ro-
kov na prístelku, 128 eur dieťa 
do troch rokov na lôžku rodiča 
a bez stravy. V cene je zahrnu-
té: 7x ubytovanie, 7x polpenzia, 
delegát, poistenie. 

SENIORSKE ZÁJAZDY:
Poznávací zájazd
na Plitvické jazerá

Termíny: 6. - 8. mája, 25. - 27. 
mája, 22. - 24. júna 2012
Cena zájazdu 180 eur/osoba. 
Ak sa dôchodcovia prihlásia do 
29. februára, môžu získať zľa-
vu 40 percent: 108 eur/osoba. 

   Témou 17. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry „Bomburo-
va šabľa“ sú zvieratá. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórii, do 15 a nad 15 rokov, 
práce by mali byť realizované čiernobielou alebo farebnou ľubovoľnou technikou, 
formátu A4, pričom jeden autor môže poslať najviac desať kresieb na tému: Máte 
radi zvieratá? Na zadnú stranu kresby treba označiť názov práce, meno a priez-
visko autora, adresu, vek, povolanie a číslo telefónu, prípadne e-mail. Uzávierka 
súťaže bude 10. mája 2012. Práce zasielajte na adresu Mestské kultúrne stredis-
ko, Švermova ul. 7, 977 01 Brezno,  s označením obálky „Bomburova šabľa 2012“. 
Podrobnejšie informácie poskytne na e-mail adrese daniel.rakyta@slovanet.sk.

Za fi nančný príspevok poskyt-
nutý na moju liečbu zo srd-
ca ďakujem vedeniu Žele-
ziarní Podbrezová, hlavne 
generálnemu riaditeľovi Ing. 
Vladimírovi Sotákovi a eko-
nomickému riaditeľovi Ing. 
Marianovi Kurčíkovi.

Elena Grolmusová,
bývalá zamestnankyňa ŽP a.s.

Aj súčasťou 25. ročníka Ry-
bárskeho plesu, ktorý sa ko-
nal 27. januára v Dome kul-
túry ŽP a organizovala ho, 
ako tradične Miestna orga-
nizácia SRZ Podbrezová, 
bola tombola. Tento raz vý-
herca prvej ceny – plazmo-
vý televízor venoval na det-
skú onkológiu.Poďakovanie

Rekordný plod vážil 1,8 kilogramu
– hlavne ranného východné-
ho svetla, prípadne umiestne-
nie na južnú stranu a prihno-
jovanie v čase kvitnutia.  Plod 
na obrázku má viac ako pol ki-
logramu, no mal som už aj re-
kordnejšiu úrodu, keď jeden 
citrón vážil 1,8 kg,“ povedal 
pestovateľ a prezradil nám, že 
„...konzumuje sa nielen citró-
nová štava, ale zo šupiek pri-
pravujem obdobu kandizova-
ného ovocia, ktoré má vynika-
júcu chuť.“

(vk)

Bomburova šabľa

Veľká noc na Táľoch

Ďakujem
Výhra putovala
na onkológiu

PONUKA LETNEJ DOVOLENKY
S MOŽNOSŤOU ZĽAVY

V cene je zahrnuté: 1x uby-
tovanie s polpenziou v 2* ale-
bo 3* hoteli po trase, doprava 
luxusným klimatizovaným au-
tobusom, cestovné poistenie, 
kúpeľný poplatok, sprievodca, 
vstupenka. Najbližšie nástupné 
miesto: Banská Bystrica.

GRÉCKO
Chalkidiki

Termíny: od 19. do 28. júna, 
od 20. do 29. augusta a od 
29. augusta do 7. septem-
bra. Cena v 2 - lôžkovom štú-
diu 225 eur, v 3 - lôžkovom 170 
eur a v 4 - lôžkovom 140 eur/
osoba. V cene je 9x ubytovanie 
bez stravy, posteľné prádlo 1x 
za pobyt, delegát partnerskej 
CK, insolventnosť CK, spotreba 
vody, energie.

Apartmánové domy FOTIS, 
EXTRA a HERMES

Možnosť 25 percentnej zľavy 
v prípade, že sa prihlásite do 
29. februára!!!
Obľúbené pláže na Olympic 
Beach

Termíny: od 1. do 15. júla a od 
17. septembra do 1. októbra, 
cena 240 eur (po zľave 180 

eur). Od 13. do 27. júna a od 
5. do 19. septembra 250 eur 
(187,50 eur), od 25. júna do 6. 
júla a od 27. augusta do 7. sep-
tembra 260 eur (195 eur), od 7. 
do 15. júla a od 18. do 29. au-
gusta 280 eur (210 eur). V ter-
mínoch od 13. júla do 24. júla, 
od 22. júla do 2. augusta, od 
31. júla do 11. augusta a od 
9. do 20. augusta 2012 cena 
310 eur (po zľave 232,50 eur). 
V cene je doprava z Banskej 
Bystrice, 9x ubytovanie, dele-
gát, insolventnosť CK, posteľ-
né prádlo 1x za pobyt, spotre-
ba vody a energie.

Olympská riviéra
– AGAKOS - Nei Pori

250 metrov od mora, každé štú-
dio a app má vybavenú kuchyn-
ku, súčasťou sprcha, balkón. 
TV a klimatizácia. 
Termíny: máj, jún, september, 
október 99 eur/osoba /10 nocí,
júl, august 149 eur/osoba/10 
nocí.
Možnosť využitia vlastnej do-
pravy - treba si zabezpečiť čo 
najskôr.
Bližšie informácie získate na 
ZV OZ KOVO, na telefónnom 
čísle 14 55, 14 62.
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Extraliga muži, 15. kolo 
Slavoj Veľký Šariš – ŽP A 0:8

3394:3705
Zostava a body: J. Ćalić 627, V. Za-
varko 664, O. Kyselica 611, I. Čech 
639, M. Tomka 563, R. Foltín 601.

Lokomotíva Vrútky – ŽP B 1:7
3395:3530

Zostava  a body: B. Vadovič 622, 
P. Šibal 548, E. Kuna 590, T. Dilský 
587, Ľ. Figura 569, R. Kürty 614.

1. liga muži, 15. kolo
Tatran Žarnovica – ŽP C 2:6

3425:3492
Zostava a body: Ľ. Svitek 602, P. 
Paulečko 590, T. Herich 594, J. Kri-
váň 575, R. Balco 567, T. Dziad 564.

Extraliga ženy, 11. kolo
Družba Piešťany – ŽP 1,5:3,5

2031:2045
Zostava a body: Dagmar Kyselico-
vá 557, E. Hiadlovská 505, Dominika 
Kyselicová 507, D. Skalošová 476.

Dorastenecká liga, 11. kolo
ŽP – Tatran Sučany 3:1

1702:1668
Zostava a body: T. Dziad 582, M. 
Štefančík 542, R. Balco 578, M. Dil-
ský 522.                                     (kys)

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada – predseda Ing. Alena 
Sojková, MBA. Členovia: Ing. Anton Mojžiš, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová. 
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk   Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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Z biatlonových tratí

Jar odštartujú 3. marca

   V sobotu 18. februára nastúpil náš 
tím na odvetný zápas 2. kola Ligy 
majstrov 2011/2012 proti KK Neu-
markt (ITA). Zvíťazili sme 5:3 a potvr-
dili postup medzi najlepšie štyri tímy. 
Final four  bude v slovinskom Celje 
31. marca a 1. apríla 2012. V semifi -
nále sa stretneme 31. marca s chor-
vátskym Zapresicom, v druhom se-
mifi nále nastúpia dve nemecké druž-

Ako prebiehala tohtoročná 
zimná príprava?
   - Zásadným rozdielom, po 
prvý raz na domácej pôde. 
V porovnaní s predchádzajú-
cimi rokmi, kedy sme za ume-
lou trávou museli týždenne 
dva – trikrát vycestovať, sme 
na tohtoročnú zimnú prípravu využíva-
li novú hraciu plochu ihriska na  Skali-
ci a to dennodenne, čím sa zvýšil počet 
tréningový jednotiek všetkých družstiev 
nášho klubu. 
   Potešili nás i výborné výsledky jarných 

testov, potvrdili, že hráči si po krátkej do-
volenke kondičnú prípravu nielen udrža-
li, ale vo väčšine prípadov zlepšili. Ich 
zodpovedný prístup, ako aj vytvorené 
tréningové podmienky napovedajú, že 
sme urobili maximum pre úspešný štart 
do jarnej časti súťaží. 
Mení sa jarná súpiska 2. ligového 
tímu?
   - Z predpokladaných zmien - hosťova-
nie v našom klube ukončili Ľubomír Ba-
lík, Michal Cmarko a Lukáš Eliaš, odišli 
Vladimír Pešić a Mohamed Aboring. 

 - Zimná príprava pre-
bieha podľa plánu, až 
na posledné príprav-
né stretnutie  v Trna-
ve, ktoré bolo zrušené 
z dôvodu nepriaznivých 
poveternostných pod-

mienok. Odohrali sme niekoľko prípravných 
zápasov, tie nám ukázali nedostatky, na kto-
rých odstránení tvrdo pracujeme a zodpo-
vedne sa pripravujeme na jarnú časť 2. ligy.
Po zraneniach v jesennej časti očakáva-
me zmeny aj v hráčskom kádri. Kto obsa-
dí jednotlivé hráčske posty?
   - Dnes sa ešte na túto otázku ťažko kon-

krétne odpovedá. Všetci hráči dostali v zim-
nej príprave šancu ukázať,  čo v nich je a 
tak zabojovať o miesto v základnej zostave. 
Je na nás – tréneroch, aby sme vybrali tých 
najlepších. Konkurencia na jednotlivé posty 
sa značne zvýšila a môžem vám povedať, 
že to nebude vôbec jednoduché.
Vaše želanie do jarnej časti a tým aj k 
ukončeniu ročníka?
   - Budem veľmi rád, ak naša výkonnosť 
bude stúpať od zápasu k zápasu, keď všetci 
urobíme maximum pre to, aby sme skončili 
na 1. mieste a ak bude návštevnosť na na-
šom štadióne neustále rásť.

V. Kúkolová

Jarná časť 2. futbalovej ligy 2011/2012

   Na strelnici Šimáň v Predajnej sa 
11. a 12. februára naši mladí biatlonis-
ti predstavili v 2. kole Viessmann po-
hára. V rýchlostných pretekoch obsa-
dili v ktg. Ž 12 – 13 roční: 3. D. Peť-
ko, 5. M. Gánovský, 18. V. Pápaj, ktg. Ž 
14 – 15 roční: 2. M. Breznina, 9. T. Lon-
gauer, ktg. Ž 12 – 13 ročné: 13. Z. Lon-
gauerová, ktg. Ž 14 – 15 ročné: 6. A. 
Lešťanová, 12. K. Kazárová. Vo vytrva-
lostných pretekoch (12.2.) boli v ktg. Ž 
12 – 13 roční: 5. D. Peťko, 6. M. Gá-
novský, 16. V. Pápaj, ktg. Ž 14 – 15 roč-
ní: 2. M. Breznina, 10. T. Longauer, ktg. 
Ž 12 – 13 ročné: 12. Z. Longauerová, 
ktg. Ž 14 – 15 ročné: 13. K. Kazárová.   

...
V NŠA SZB v Osrblí sa 17.-19. 2. usku-
točnilo 2. kolo Stredoeurópskeho pohá-
ra a zároveň 3. kolo Viessmann pohá-
ra v biatlone. Naši pretekári vo vytrva-
lostných pretekoch skončili v ktg. D 16 
– 17 roční: 8. O. Kozstolányi (3. zo Slo-
vákov), 20. P. Šeirman (9.), ktg. D 18 
– 19 roční: 9. P. Seifert (2.), 14. M. Ku-
pec (3.), ktg. M 46 roční a starší: 6. M. 
Kazár (3.). V rýchlostných pretekoch – 
šprint boli: v ktg. Ž 31 ročné a staršie: 
2. D. Niňajová – Bartalská (2.), D 16 
– 17 roční: 23. M. Jurena (10.), 25. P. 
Šeirman (12.), v ktg. D 18- 19 roční: 9. 
M. Kupec (1.), 14. P. Seifert (3.), v ktg. 
M 46 roční a starší: 10. M. Kazár (5.).

...
LK Nováky bol usporiadateľom 5. kola 
Slovenského pohára v bežeckom ly-
žovaní v žiackych kategóriách. V ly-
žiarskom areáli na Skalke (Kremnica) 
25. februára, v behu klasickým spôso-
bom obsadili členovia Oddielu bežec-
kého lyžovania a biatlonu ŽP Šport 
- v ktg. MŽ ročník 2000: 6. Z. Longau-
erová, ktg. SŽ ročník 1988: 8. K. Ka-
zárová, ktg. SŽ ročník 1999: 6. M. Gá-
novský.

(mk)

   Najmladší členovia Lyžiarskeho oddielu ŽP Šport odštartovali 15. januára  2012 
šnúru pretekov Slovenského pohára predžiakov v zjazdovom lyžovaní. Majú za 
sebou šesť kôl, ktoré sa konali v strediskách Levoča, Zuberec, Martinské Hole, 
Valčianska dolina, Liptovský Ján a Čertovica. Pochváliť sa môžu peknými vý-
sledkami - Alica Surová, staršia predžiačka si do svojej zbierky priniesla štyri ví-
ťazstvá a jedno 4. miesto. V jej stopách pokračuje mladšia sestra Aneta Surová 
v ktg. superbaby, ktorá má na svojom konte jedno víťazstvo, tri druhé a jedno tre-
tie miesto. Cenným kovom do Lyžiarskeho klubu ŽP Šport, a.s., prispel Oliver 
Kramla. V Levoči vybojoval striebornú medailu a na konte má aj dvakrát 7. mies-
tom, raz bol ôsmy a raz deviaty. Na zasnežených svahoch spolu s nimi úspešne 
reprezentovali i nováčikovia - Tomáš Ďurica, Rasťo Kokavec a Barbora Kokav-
cová, ktorí si pripísali pekné umiestnenia. Našim zverencom ďakujeme a držíme 
palce v nasledujúcich pretekoch.
Priebeh pretekov Slovenského pohára predžiakov môžete sledovať na:
http://www.videocom.sk/vysledky/2012sla_slppz.html                                      I.S.

Do zostavy pribudnú nové tvá-
re – Ľubomír Rusnák zo Slavo-
ja Trebišov, Radomír Trnovec zo 
Skola Lanžhout (ČR) a z hosťo-
vania v Sokole Dolná Ždaňa sa 
vrátil Martin Sedliak. 
V súpiske podbrezovského 2. 
ligového tímu sú na postoch 

brankárov: Hanák, Palider a Kučera, ob-
rancov: Nosko, Minčič, Andrić, Greško 
a Snitka, stredopoliarov: Pančík, Podio, 
Kožička, Stojanovič, Čekovský, Gemzic-
ký, Havrilko, Kochan, Trnovec, Betka, 
útočníkov: Tubonemi, Rusnák, Sedliak 

a Gombala.  
Kedy štartujú svoje súťaže mládež-
nícke tímy? 
    - Podbrezovská futbalová základňa sa 
už dnes stala kvalitnou liahňou talentov. 
Prvoligový dorast, ktorého domácim ih-
riskom je Valaská začína 10. marca na 
súperovom ihrisku v Petržalke, posilne-
ný o obrancu Aleksandara Lazarevića zo 
Srbska. Druholigový dorast, ktorého do-
movským stánkom je ihrisko v Podbre-
zovej – Skalici, odštartuje jar 11. mar-
ca doma s Trebišovom. Prvoligoví starší 

žiaci začínajú 17. marca v Žiari nad Hro-
nom, domáce zápasy odohrajú na ihris-
ku Skalica a prvoligoví mladší žiaci sa 7. 
apríla predstavia divákom na breznian-
skom starom štadióne (Brezenská ul.) 
v zápase proti Podlaviciam.
Vaše ciele pre jarnú časť súťaží?
   -  Určite chceme 2. ligu zdramatizovať 
až do posledného kola a minimálne si 
udržať historicky najlepšie druhé miesto 
v tabuľke. Prvé kolo hráme 3. marca na 
súperovom ihrisku v Ružomberku. V 2. 
kole (so Sencom) sa predstavíme do-

mácemu publiku 10. marca o 14,30 hod. 
a ja verím, že tribúny na štadióne na 
Skalici zaplnia nielen naši skalní fanúši-
kovia. Ak by nám naše plány na prvý jar-
ný domáci zápas narušili poveternostné 
podmienky, bude kolo preložené, o čom 
vás budeme v predstihu informovať.
   Neľahká úloha čaká prvoligových do-
rastencov, ktorí v príprave skvalitnili svo-
ju hru a všetci veríme, že sa udržia v 1. 
slovenskej lige, ktorá je výborným odra-
zovým mostíkom pre mládežníkov pri 
prechode do tímov mužov.  
   Želám si, aby historicky najlepšie vý-
sledky nášho klubu pokračovali aj v dru-
hej časti ročníka.

   Pred vstupom do jarnej časti ročníka 2011/2012 s Ing. 
Vladimírom Sotákom ml., viceprezidentom Futbalové-
ho klubu ŽP Šport, a.s.:

S trénerom Jaroslavom Kentošom:

Z LYŽIARSKYCH SVAHOV

Podbrezová rozdrvila Talianov v Lige majstrov

JEDNOU NOHOU VO FINAL FOUR
stvá Bamberg a Zerbst. V nedeľu sa 
rozhodne o víťazovi Ligy majstrov 
2012 a ďalšom poradí.

KO ŽP – KK Neumarkt 5:3
3772:3659 (14:10)

Zostava a body KO ŽP Šport: Ivan 
Čech (662), Radoslav Foltín (628), 
Vilmoš Zavarko (673), Bystrík Va-
dovic/Milan Tomka (590), Jovan Ća-
lić (656), Ondrej Kyselica/ Erik Kuna 

(563).
   V zápase sa domáci opäť pokúsi-
li o nemožné a hneď v úvode nasadili 
svoje zahraničné posily. Kým najlepší 
hráč súpera a tohto stretnutia Zsom-
bor Zapletan 674 (HUN) porazil Fol-
tína, Čech hrdo odolával legionáro-
vi Kovacsovi 627 (HUN) a nakoniec 
mu zobral bod. Už tento nám stačil 
na Final four, pretože domáca výhra 

8:0 hovorila o všetkom. Druhá dvoji-
ca zopakovala scenár z prvej rundy 
a Zavarko, náš najlepší hráč, vypre-
vadil súpera so 75 bodovou stratou 
(Righi 598). Tandem Vadovič - Tom-
ka podľahol domácemu Lantschne-
rovi 608 o 18 kolov. Posledná naša 
dvojica opäť získala jeden bod, Ćalić 
suverénne proti Mayrovi 557 vyhral o 
99 kolov. Kyselica, striedaný Kunom, 
žiaľ, podľahli domácemu kapitánovi 
Blaasovi 595 o 32 kolov.

P. Kühnel

Po 15. kole

Foto: I. Kardhordová


