
Vážení spolupracovníci, 
   dovoľte, aby som vám menom svojím, me-
nom Predstavenstva aj Dozornej rady Žele-
ziarní Podbrezová, poprial do nového roku 
veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných 
úspechov. Želám nám všetkým, aby sme mali 
dostatok zákaziek a aby sme rok 2011 napl-
nili predsavzatiami, vychádzajúcimi z obchod-
ného a finančného plánu a z našich výrobných  
a kapacitných možností.

   V závere minulého roka som konštatoval, že sme dosiahli lepšie vý-
sledky hospodárenia ako sme predpokladali a zdôraznil som – a dnes 
to chcem zopakovať - že som na to veľmi hrdý. Po takej veľkej celo-
svetovej hospodárskej kríze sme dokázali fabriku rozbehnúť, dokonca 
tak, že sme na základe dosiahnutých výsledkov mohli splniť aj svoj sľub 
- keď peniaze zarobíme, budeme deliť aj pre zamestnancov. Na konci 
uplynulého roka sme mohli vyplatiť zamestnancom financie nad rámec 
Kolektívnej zmluvy na rok 2010.

   Rok 2011 nebude jednoduchý, verím však, že tak, ako sme dokáza-
li zrealizovať v decembri veľmi náročné opravy, najmä v oceliarni a val-
covni bezšvíkových rúr, budeme mať dobre pripravenú aj technológiu 
a budeme môcť nerušene vyrábať. 

   Naša pozícia na európskych a svetových trhoch je naďalej veľmi dob-
rá. Aj v zlých časoch sme si dokázali udržať svojich odberateľov. Za 
vytvorenie takých podmienok, aby sme mohli naplniť svoje predstavy 
a s novými vstúpiť do roku 2011, patrí moje poďakovanie finančným 
ústavom, všetkým našim dodávateľom a odberateľom.

   Vážení spolupracovníci.
   Prajem si, aby bol tento rok pre nás všetkých minimálne taký dob-
rý, ako ten predchádzajúci. K naplneniu tohto želania potrebujeme veľa 
dobrého zdravia, šťastie v pravej chvíli a dobré podnikateľské prostre-
die. Ja pevne verím, že aj to sa bude na Slovensku zlepšovať. 

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

Na prahu nového roka
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Nadácia ŽP pre 
NsP Brezno, n.o.

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku, veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria.

Ilustračné foto: A. Nociarová
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   V Nemocnici s poliklinikou, n. o. v Brezne, funguje dialy-
začná liečba už osemnásť rokov. Začínali s tromi pacientmi 
a dnes hemodialyzačné oddelenie poskytuje zdravotnú sta-
rostlivosť vyše tridsiatim pacientom. Hoci sa človeku, kto-
rý sa ocitne na dialýze, prevráti život naruby, neznamená 
to, že sa nechce aj on tešiť z každého pekného dňa. Mimo-
telová eliminačná liečba – hemodialýza zabezpečujúca od-
straňovanie endogénnych a exogénnych škodlivých látok z 
organizmu, trvá okolo štyroch – piatich hodín a pacient sa 
sem vracia každý druhý deň. A tak sa toto oddelenie stáva 
neodmysliteľnou súčasťou jeho života. 
   Nadácia Železiarní Podbrezová v predvianočnom obdo-
bí prijala rozhodnutie, že týmto pacientom spríjemní po-
byt na dialyzačnom lôžku. Oddeleniu venovala dva plazmo-
vé televízne prijímače. Dar odovzdala 22. decembra členka 
Dozornej rady Nadácie ŽP Ing. Alena Kvačkajová primárke 
hemodialyzačného oddelenia NsP, n.o., MUDr. Zuzane Viš-
ňovskej, ktorá poďakovala Nadácii ŽP. Zdôraznila, že poďa-
kovanie patrí aj Mgr. Anastázii Ondíkovej, zástupkyni vrch-
nej sestry oddelenia, autorke celého projektu.                ok

ŽP BYTOS, s.r.o., správcovská spoločnosť,
vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
– referent starostlivosti o bytový fond

Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou 
Odborné zameranie: elektrotechnické, strojnícke, stavebné.
Prax: minimálne 5 rokov v odbore.
Informácie o pracovnej pozícii: 
metrológia, revízie vyhradených technických zariadení, sta-
rostlivosť o tepelné zdroje.
Ďalšie požiadavky: počítačové znalosti, vodičské opráv-
nenie skupiny B.
Životopis spolu s referenciami je potrebné zaslať na 
adresu: ŽP BYTOS, s.r.o., Kolkáreň 36, PSČ: 976 81 Pod-
brezová
Termín ukončenia výberového konania: 31. január 2011.
Termín nástupu na pozíciu: podľa dohody.

   V dcérskej spoločnosti ŽP GASTRO 
servis, s.r.o., v predvečer Silves-
tra, 30. decembra 2010, oslavo-

F: A. Nociarová

   Kolektív hemodialyzačného oddelenia NsP Brezno, n.o.,  pod ve-
dením primárky MUDr. Zuzany Višňovskej, aj v mene všetkých di-
alyzovaných pacientov, vyjadruje úprimné poďakovanie Nadácii ŽP 
za dar – dva plazmové televízne prijímače a satelit, ktoré venovala 
oddeleniu v predvianočnom období.
   Osobitne vďaka patrí ekonomickému riaditeľovi ŽP Ing. Mariano-
vi Kurčíkovi, členovi správnej rady a Ing. Alene Kvačkajovej, členke 
dozornej rady, ktorá dar odovzdala 22. decembra 2010.
   Za spoluprácu ďakujeme pani Soni Ľuptákovej, Ing. Karolovi Sla-
bákovi a za sprostredkovanie Ing. Michalovi Weissovi.
   Tento dar pomôže dialyzovaným pacientom spríjemniť a „urých-
li“ čas, ktorý musia nevyhnutne stráviť  trikrát týždenne na dialýze.
   Nadácii ŽP chceme zaželať veľa úspechov v ich práci a v roku 
2011 popriať zdravie, šťastie a radosť zo života.

Za kolektív HD oddelenia,
Mgr. Anastázia Ondíková

Každá návšteva nemocnice 
vzbudzuje rešpekt, o to väčší, 
keď si uvedomíme, že mno-
hí si svojim prístupom k zdra-
viu koledujeme o chorobu. Tí, 
ktorí sa dostanú na dialýzu, 
ak nepodstúpia transplantá-
ciu, ktorá nie je možná v kaž-
dom prípade, sú doživotne od-
súdení na túto liečbu. Iste, tak 
ako pri iných druhoch ochorení 
existujú primárne dôvody, kto-
ré ovplyvniť nemožno, ale nás 

Dar pre NsP, n.o. v Brezne
K spríjemneniu pobytu na dialýze

Poznámka:
zaujímalo, či môže človek svo-
jím prístupom zabrániť ochore-
niu obličiek. Primárka oddele-
nia MUDr. Z. Višňovská kon-
štatovala, že netreba pod-
ceňovať bežné prechladnu-
tie, nebezpečné sú nevyleža-
né chrípky a rôzne pretrváva-
júce zápaly. Ochorenie obličiek 
je zákerné tým, že dlho nebolí 
a odhalí sa až vo vyššom štá-

diu. Pani primárka odporú-
ča nepodceňovať pitný režim 
a ak sa hovorí o vypití troch a 
pol litra tekutín denne, tak je na 
to dôvod. Mladých mužov, ktorí 
posilňujú a užívajú anaboliká, 
upozorňuje na riziko poškode-
nia pečene, s čím súvisí aj čin-
nosť obličiek, podobne užíva-
teľov väčšieho množstva anal-
getík a ohrozenou skupinou sú 
nesporne užívatelia alkoholu a 
drog.                                     ok

V dcérskej spoločnosti
oslavovali

pätnásť rokov od odčlenenia
vali. V roku 170. výročia vzniku 
podbrezovských železiarní bolo 
totiž ešte jedno výročie. V októb-
ri 1995 boli stravovacie služby od-
členené od Železiarní Podbrezo-
vá a.s., a tak si spoločnosť ŽP GAS-
TRO servis, s.r.o., pripomenu-
la svojich pätnásť rokov (pôvodne 
názov ŽP Obchodno – stravova-
cie služby, s.r.o., bol v apríli 1996 
zmenený na ŽP GASTRO servis, 
s.r.o.- pozn. aut.). 
   Pri tejto príležitosti riaditeľ spo-

ločnosti Jozef Krella vyzdvihol 
prácu svojich zamestnancov, po-
znamenal, že síce pätnásť ro-
kov v porovnaní s tradíciami ma-
terskej spoločnosti nie je veľa, 
váži si však lojalitu prejavenú fir-
me najmä tými, ktorí v nej pracu-
jú od vzniku dcérskej spoločnos-
ti. Nechýbal prípitok so želaním 
úspechov firme do ďalších rokov 
a slávnostný akt umocnila obrov-
ská torta s pätnástkou a horiaci-
mi fontánkami.                OK+ foto

Poďakovanie

Výberové konanie



   n Uplynulý rok vo valcov-
ni rúr možno označiť ako veľ-
mi dobrý. Po pred-
chádzajúcom krí-
zovom roku sme 
dosiahli objem dis-
tribučnej výro-
by 169,94 kt, čo 
predstavuje splne-
nie plánu na 118,7 
percenta a dosiah-
nutie 92,6 percen-
ta objemu výroby 
predkrízového roka 2008.
   Objem realizácie sme spl-
nili na 112 percent a dosiah-
li sme podiel 99,4 percenta 
z roku 2008.
   Máme za sebou úspešný 
rok, neznamená to však, že 
bol bezproblémový. Rezer-
vy vidím v zlepšení využitia 
technologického zariadenia 
znížením percenta prestojov, 

   n Na začiatku roku 2010 re-
zonovala na Slovensku situá-
cia so zavedením elektronic-
kého mýta, ktorá 
sa  svojimi novými 
zmenami a legis-
latívnymi úpravami 
ujasnila až v let-
nom období. Tak-
tiež v oblasti pre-
vádzkovania koľa-
jovej dopravy došlo 
počas roka k zme-
nám vo vykonávacích predpi-
soch, takže sme na tieto nové 
požiadavky ihneď zareagova-
li. Celkove hodnotím rok 2010 
ako stabilnejší, s rastúcimi 
požiadavkami na zabezpeče-

nie prepravy pre ŽP a.s., čo je 
dobrý signál do budúcnosti.       

   n S príchodom 
roku 2011 by som 
chcel všetkým za-
želať v prvom 
rade veľa zdravia 
a spokojnosti v ro-
dinnom živote, ve-
selú myseľ a pev-
nú vôľu. V pracov-
nej oblasti dob-

ré výsledky a korektné vzťahy 
so spolupracovníkmi, spokoj-
nosť, pocit stability a ešte po-
cit, že nám všetkým na nie-
čom záleží a že máme spo-
ločný cieľ.

   n Začiatok uplynulého roku 
bol zložitý. Výrobu sme spus-
tili pre nedostatok zákaziek 
až 9. januára 2010, v pra-
covnom režime na tri zmeny. 
Zlepšenie zákazkovej náplne 
prišlo až koncom marca a od 
mája sme zača-
li vyrábať nepretr-
žite, v režime šty-
roch pracovných 
zmien.
   Významnou uda-
losťou v našej pre-
vádzkarni bolo 19. 
marca zavedenie 
do výroby nového, 
v poradí už dvanásteho for-
mátu kvadrátu 125 milimetrov 
pre externých odberateľov. Aj 
napriek kritickému malému 
formátu sa nám ho darí sério-
vo vyrábať. 
   Potešiteľné je, že zvýšením 

   n Po ťažkom roku 2009 mô-
žem konštatovať, že dosiah-
nuté výsledky v druhovýrobe 
v uplynulom roku 
boli podstatne lep-
šie ako naznačovali 
predpoklady. Pô-
vodné plánované 
objemy boli prekro-
čené v bezšvíko-
vých aj zváraných 
rúrach veľkých 
priemerov. V po-
rovnaní s predchá-
dzajúcim rokom bol nárast vý-
roby o viac ako 60 percent. Za-
čiatok minulého roku bol roz-
dielny v jednotlivých druhoch 
výrobkov vyrábaných v dru-
hovýrobe. V delených rúrach 
spočiatku pokračoval nepriaz-
nivý trend z roku 2009, ktorý 
sa však postupne menil najmä 
vďaka opätovnému postupné-
mu rozhýbaniu trhu v automo-
bilovom priemysle, kde smeru-
je väčšina našich výrobkov. Z 
jednozmennej prevádzky sme 
prešli na dvojzmennú výrobu 

   n Rok 2010 bol v ťahárni 
rúr a oblúkarni ďaleko priaz-
nivejší, ako predchádzajú-
ci rok 2009. Vy-
robili sme v ňom 
43 372 ton pres-
ných bezšvíko-
vých rúr. Ten-
to objem predsta-
vuje 69 percentný 
nárast v porovnaní 
s rokom 2009, ale 
je to ešte stále 13 
percentný úbytok 
v porovnaní s rokom 2008.
   V oblúkarni bolo vyrobe-
ných 2 931 ton navarovacích 
oblúkov a redukcií. Tento 
objem predstavuje 22 per-
centný nárast v porovna-
ní s rokom 2009, ale je to 21 
percentný ubytok v porov-

a vybrané zariadenia pracova-
li v druhej polovici roku už aj v 
trojzmennej prevádzke. Tak-

tiež sme po úplnom 
prepade výroby 
rúr pre hydraulické 
valce v roku 2009 
začali aj s výro-
bou tohto druhu vý-
robku. Od začiat-
ku roku bola priaz-
nivá situácia vo vý-
robe zváraných rúr 
veľkých priemerov, 

kde sme sa priblížili objemom z 
predkrízových rokov.

   n Verím že budeme pokra-
čovať v nastúpenom trende a 
tento rok bude pre celú akcio-
vú spoločnosť ešte úspešnejší 
ako ten minulý. Taktiež si že-
lám, aby bola efektívnejšie vy-
užitá voľná kapacita výrobných 
zariadení, čo je jedným z pred-
pokladov dobrého hospodáre-
nia. Všetkým zamestnancom 
želám pevné zdravie, šťastie 
a pracovnú aj rodinnú pohodu.

a to technologicky nutných, 
ako aj mechanických, elek-

trických a ostat-
ných porúch na 
zariadení.

   n V tomto roku 
nás čaká historicky 
najvyšší plán výro-
by 190 kt. Pre na-
plnenie tohto cieľa 
potrebujeme bez-
podmienečne za-

bezpečiť spoľahlivosť techno-
logického zariadenia, včasný 
nábor zákaziek, ktorý je zá-
kladným predpokladom zo-
stavenia optimálneho val-
covacieho programu, kvalit-
ný vstupný materiál a kvalit-
ný stabilizovaný pracovný ko-
lektív, ktorému v novom roku 
želám veľa zdravia, šťastia 
a úspechov.

naní s rokom 2008.
   Postupne, ako narastala 
výroba, sme mohli opätov-

ne prijímať ďalších 
zamestnancov. 
V minulom roku 
sme v rámci mo-
dernizácie zreali-
zovali nasledov-
né investičné ak-
cie: hrotovačku 
AVS 63, výmenu 
dvoch vaní v mo-
riacom tuneli č. 1, 

brúsku na celoplošné brú-
senie povrchu rúr, laserové 
značenie rúr, trieskač oblú-
kov. V novembri bola zrea-
lizovaná generálna oprava 
žíhacej pece č. 2. 
   V priebehu minulého roka 
sme v spolupráci s informa-

tikou uviedli do praxe novú 
evidenciu výroby pomocou 
čiarových kódov. V pláno-
vaní sa používa už iba elek-
tronický výrobný príkaz. Pa-
pierová evidencia výroby 
bola takto nahradená veľmi 
progresívnym spôsobom, čo 
zefektívni riadenie prevádz-
karne ťaháreň rúr.

n Plán na rok 2011 je pre 
ťaháreň rúr postavený na 
úrovni 47 650 ton presných 
bezšvíkových rúr a 16 400 
ton finalizácie valcovaných 
rúr. Pre oblúkareň je plán 
2 545 ton navarovacích ob-
lúkov a redukcií. 
   Všetky výrobné úlohy sa 
budeme snažiť plniť v poža-
dovaných termínoch a k ma-
ximálnej spokojnosti našich 
zákazníkov.

dôrazu na pracovnú a tech-
nologickú disciplínu a pre-
ventívnu činnosť, ale aj na 
dobrú úroveň vykonáva-
ných opráv, sme počas celé-
ho roku nezaznamenali väč-
šiu poruchu a tým vynúte-

ný výrobný pre-
stoj. Za to by som 
chcel poďakovať 
všetkým zamest-
nancom oceliar-
ne a súčasne aj 
centrálnej údržby, 
ktorí sa starajú o 
technický stav ag-
regátov.

   n Od roku 2011 očakávame 
rovnomernú výrobu na hrani-
ci kapacitných možností. Pri 
plnení úloh by nám v proce-
se výroby veľmi pomohla re-
alizácia niektorých investič-

ných akcií. Predovšetkým in-
štalácia výkonnejšieho od-
sávania spalín z EAF, kto-
rá by okrem zlepšenia ži-
votného prostredia umožni-
la zvýšiť výkon výroby spus-
tením všetkých troch kyslíko-
vo - palivových horákov. Te-
šíme sa aj zo schválenia rea-
lizácie systémov pre detekciu 
úniku trosky pri odpichu oce-
le z oblúkovej pece do pan-
vy a pri doliatí ocele z panvy 
do medzipanvy na ZPO, ale 
predovšetkým zo začatia prí-
pravy pre rozsiahlu moderni-
záciu ZPO, ktorá umožní vý-
razne zvýšiť kvalitu vyrábanej 
ocele. V pláne mame aj za-
vedenie ďalšieho nového for-
mátu - kruhu 240 milimetrov, 
ktorý by sme mali prvýkrát 
odliať v apríli tohto roku.
   K splneniu týchto náročných 
úloh prajem všetkým spolu-
pracovníkom pevné zdravie.
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Vedúcich výrobných a obslužných prevádzkarní sme sa opýtali:
1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej prevádzkarni?
2. S akými predsavzatiami vstupujete do nového roka?

Ing. Peter KRAJAN, vedúci dopravy

Ilustračné foto: A. Nociarová

Ing. Peter Belko, vedúci druhovýroby

Ing. Miloš Dekrét, vedúci ťahárne rúr

Ing. Milan MUTIŠ, vedúci valcovne bezšvíkových rúr

Ing. Miroslav Domovec, CSc., vedúci oceliarne
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Daň z nehnuteľností pre rok 2011
Každý, kto bol a je vlastníkom nehnuteľného 
majetku ( pozemok, byt, garáž, dom, a pod.) 
podával aspoň raz od roku 2005 priznanie 
k dani z nehnuteľností, v ktorom uviedol vý-
mery a podlažia svojich nehnuteľností a vy-
počítal daň. Podľa tohto priznania mu obec-
ný úrad v nedávnej minulosti poslal platob-
ný výmer, na základe ktorého platil daň z ne-
hnuteľností.
   Priznanie k dani z nehnuteľností je v roku 
2011 povinný podávať  len ten vlastník, u kto-
rého došlo v roku 2010 k zmene stavu ma-
jetku nehnuteľností. Čiže, buď predal, daro-
val alebo kúpil, dostal, zamenil či zdedil ne-
hnuteľnosť. Priznanie si musí vypočítať kaž-
dý vlastník sám, a to na základe Zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a záro-
veň podľa všeobecného záväzného nariade-
nia tej obce, v ktorej katastrálnom území sa 
priznávaná nehnuteľnosť nachádza.
   Priznanie je vlastník povinný podať do 31. 
januára 2011 na predpísanom tlačive, kto-
ré je dostupné na každom obecnom alebo 
mestskom úrade .
Príklad:
   Ak ste v roku 2010 kúpili záhradku v Pod-
brezovej, predali byt v Brezne  a záro-
veň  zdedili rodičovský dom v Heľpe, máte 

Dozorový audit Systému manažérstva kvality

podľa normy ISO 9001:2008 v ŽP a.s.
   V Železiarňach Podbrezová a.s. sa 9. decembra 2010 
uskutočnil dozorový audit podľa normy ISO 9001:2008. 
Audit bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slo-
vakia, ktorú zastupoval Ing. Ladislav Papík.
   Počas auditu  bolo preverované do-
držiavanie požiadaviek v zmysle nor-
my ISO 9001:2008. Program audi-
tu zahŕňal preverenie zodpovednosti 
vedenia a podnikovej stratégie a po-
tom auditovanie nasledovných pre-
vádzkarní, resp. útvarov: prevádzka-
reň centrálna údržba - stredisko výro-
by náradia, prevádzkareň ťaháreň rúr 
– výroba oblúkov, prevádzkareň dru-
hovýroba – dielňa výroby hydraulic-
kých rúr, odbor predaja a marketingu 

   Mechanická skúšobňa Železiar-
ní Podbrezová a.s. je členom Združe-
nia slovenských laboratórií a skúšob-
ní. Združenie je záujmovým združe-
ním podnikov, firiem, akciových spo-
ločností, ktoré majú vo svojej organi-
začnej štruktúre začlenené skúšob-
ne alebo laboratóriá. Jedným z cieľov 
Združenia je spolupráca s partnerským 
Sdružením českých zkušeben a labo-
ratoří (SCZL).  
   Dôkazom tejto spolupráce sú aj me-
dzilaboratórne porovnávacie skúšky 
(MPS) mechanických vlastností mate-
riálov. Skúšanie spôsobilosti prostred-
níctvom medzilaboratórneho porovná-
vania sa považuje za objektívny spô-
sob na zistenie a overenie spoľahli-
vosti a dôveryhodnosti výsledkov skú-
šok poskytovaných skúšobňou alebo 
laboratóriom. SCZL pravidelne organi-
zuje MPS v rôznych druhoch mecha-
nických skúšok s tým, že účastníkmi 
medzilaboratórneho porovnávania sú 
aj záujemcovia zo Slovenska. Mecha-
nická skúšobňa Železiarní Podbrezová 

Otázka zamestnanca:
Počul som, že od nového roka budete prísnejšie vykonávať kontro-
ly bezpečnosti práce. Je to pravda, alebo nás chcete len zastrašiť ?!

 - Na úvod chcem povedať, že určite nikto z odborných zamestnancov od-
boru bezpečnosti a hygieny, ktorých povinnosťou a náplňou práce je okrem 
iného vykonávať aj kontroly BOZP, nechce byť „strašiakom“. Skutočnos-
ťou je, že koncom minulého roka 2010 v spolupráci s referátom vzdeláva-
nia personálneho odboru k predneseniu „nového prístupu k BOZP, pod-
ľa novelizovanej smernice S-301/2010, s účinnosťou od 25. októbra 2010, 
boli iniciované mimoriadne školenia riadiacich zamestnancov od vedúcich 
prevádzkarní a odborných útvarov nižšie, t.j. najmä pre vedúcich stredísk, 
majstrov, predákov. Na týchto školeniach boli formou prezentácie predsta-
vené ciele a zdôvodnenia „nového prístupu“ k zlepšeniu správania sa za-
mestnancov k BOZP. Zamestnávateľ vytvoril a neustále vylepšuje bezpeč-
né pracovné podmienky, v súlade s dosahovaním cieľov prijatej Politiky 
BOZP ŽP a.s. a splnenými akciami Programu zlepšovania úrovne BOZP 
a ozdravných opatrení na pracoviskách a v priestoroch organizácie, každo-
ročne. Sú to peniaze, ktoré sú investíciou do bezpečnosti a ochrany zdra-
via každého zamestnanca. 
   Skúsme sa na prahu nového roka tak trochu pozrieť, porozmýšľať o bez-
pečnosti a ochrane svojho zdravia na pracovisku, o možnosti vzniku riziko-
vých faktorov a potom sa rozhliadnuť  vôkol seba. Skúsme, už v prvých pra-
covných zmenách tohto roka, „otvoriť oči k bezpečnosti.“ Nech mi to, pro-
sím vás, nikto nemá za zlé, ale som presvedčený, že BOZP je v prvom rade 
o zodpovednosti  správania sa zamestnanca k požiadavkám bezpečnosti 
a ochrany zdravia a o využívaní, alebo zneužívaní tejto investície.
   Ak sa zamestnanec  iniciatívne zaujíma o ochranu svojho zdravia, tak 
tieto zmeny a „nový prístup k BOZP“ len privíta. Nemusí mať žiadne oba-
vy. Skôr chceme osloviť ľudí, ktorí sa benevolentne správajú k požiadav-
kám BOZP. Ak u vás, alebo vo vašom kolektíve prevláda mienka o nutnos-
ti chrániť si zdravie, používať ochranné zariadenia alebo pridelené osobné 
ochranné pracovné prostriedky  len preto, že vám to prikázal majster, ale-
bo bude audit, či príde bezpečnostný technik na kontrolu, už tento prístup 
je od základu absolútne nesprávny. Takémuto postoju k BOZP treba uro-
biť koniec. Ide predsa i o moje zdravie. Akú robím „dobročinnosť“ majstrovi, 
alebo bezpečnostnému technikovi, keď si nasadím ochranné rukavice pri 
práci, ochrannú prilbu, alebo chránič sluchu na miestach a v priestoroch, 
kde je to prikázané len pre to, aby ma kontrolný orgán videl, že používam 
OOPP? A ako je to s používaním ochranných zariadení, OOPP v druhej, 
alebo tretej zmene u vás, na vašom pracovisku a u vašich kolegov? Ak je 
taký stav vo vašom pracovnom kolektíve, v ktorom evidentne sú v správa-
ní podceňované stanovené podmienky bezpečnej práce a ochrany zdravia, 
potom je nutné, aby nastala zmena k pozitívnemu mysleniu a  správaniu k  
BOZP. Nemôžeme byť voči požiadavkám BOZP nevšímaví. Každý zamest-
nanec má právo a povinnosť upozorniť spolupracovníka na nebezpečen-
stvo, nepoužívanie OOPP, neprijateľné správanie k požiadavkám BOZP, 
a ak nedôjde k náprave, jeho povinnosťou je žiadať túto nápravu okamžite 
prostredníctvom svojho priameho nadriadeného.  Prácu môžeme vykoná-
vať bezpečným spôsobom jedine v súlade s bezpečným pracovným postu-
pom, čo je úzko späté s minimalizovaním nebezpečenstiev, ohrození a ri-
zík, v krajnom prípade s používaním určených a pridelených OOPP. Jedi-
ne vtedy je práca „najbezpečnejšia“, veľmi blízka k „ideálnej bezpečnosti“ 
s takmer „nulovým rizikom“. 
   Treba si zodpovedne uvedomiť, že - na každom pracovisku raz 
vznikne nežiadúca udalosť. Cielene môžeme jej vznik oddialiť tak, 
aby vôbec nevznikla.
   Som presvedčený, že v tejto téze je hlboká pravda. Snažme sa o to 
každý deň, každú pracovnú zmenu. Len cieľavedomá iniciatíva každého 
jednotlivca, každého zamestnanca k plneniu požiadaviek BOZP môže za-
brániť vzniku nežiadúcej udalosti, ktorou môže byť nehoda, havária, po-
žiar, výbuch, alebo pracovný úraz. Kolektívu zamestnancov, riadiacich za-
mestnancov podbrezovských železiarní určite ide o to, aby sme pracova-
li bezpečne, kvalitne a zodpovedne plnili výrobné a ostatné pracovné úlo-
hy, a aby sme sa - každý z nás, vracali domov z práce v plnom zdraví. A ak 
niektorý jednotlivec chce riskovať so svojim zdravím a životom, nech tak 
robí na svoju občiansku zodpovednosť, mimo areálu fabriky a mimo plne-
nia pracovných povinností. 

a referát zabezpečovania kvality. Ten-
to audit potvrdil, že procesný prístup v 
Železiarňach Podbrezová a.s. je efek-
tívne zabezpečovaný s cieľom zvy-
šovať kvalitu výrobkov. Zamestnan-
ci, ktorí sa zúčastnili pri audite vystu-
povali na profesionálnej úrovni a všet-
ky otázky audítora boli zodpovedané 
kvalifikovane. Bolo vidieť, že s požia-
davkami systému manažérstva kvali-
ty sú stotožnení všetci zamestnanci a 
proces neustáleho zlepšovania, s cie-

ľom maximálneho uspokojenia potrieb 
zákazníka, je zabezpečovaný v rámci 
celej akciovej spoločnosti.
   Na záverečnom zasadnutí bolo ve-
denie akciovej spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová informované,  že cer-
tifikát podľa normy ISO 9001:2008 bol 
obhájený a ostáva naďalej vo vlastníc-
tve spoločnosti. 
   V závere by som chcela  poďako-
vať vedeniu ŽP a.s., ako aj všetkým 
zamestnancom preverovaných oblastí 
za profesionálny prístup a ochotu po-
čas auditu. 

Ing. Iveta Dančová,
referát zabezpečovania kvality

Úspech v medzilaboratórnych skúškach

Dôkaz o spôsobilosti skúšobne

a.s. je už tradičným účastníkom týchto 
MPS. Tak to bolo aj v roku 2010, kedy 
SCZL organizovalo MPS tvrdosti metó-
dou Vickers HV30.  Cieľom MPS bolo 
porovnanie výsledkov skúšky tvrdosti 
v jednotlivých skúšobniach a zhodno-
tenie výsledkov metrologických činnos-
tí pri overovaní skúšobného zariadenia. 

Porovnávacích skúšok sa zúčastnilo 
spolu 24 skúšobní z Čiech a Sloven-
ska. Skúšky sa vykonávali na piatich 
tvrdomerných doštičkách s rôznymi 
hodnotami tvrdosti, za osobnej účas-
ti zástupcov organizátora MPS a pod-
ľa skúšobných postupov spracovaných 
jednotlivými laboratóriami v zmysle po-
žiadaviek normy EN ISO 6508-1. Na 
každej doštičke bolo vykonaných 10 
vpichov. Po vykonaní skúšok boli vy-
stavené skúšobné protokoly odovzda-
né organizátorom MPS.  
   Vyhodnotenie výsledkov skúšok bolo 
na pracovnom seminári, ktorý sa konal 
2. decembra 2010 v sídle SCZL v Zlí-
ne. Na seminári bolo konštatované, že 
mechanická skúšobňa Železiarní Pod-
brezová a.s. bola úspešná  a obdrža-
la osvedčenie o vyhovujúcom výsledku 
MPS tvrdosti HV30. Tým znova poda-
la dôkaz o  spôsobilosti vykonávať me-
chanické skúšky.

Ing. Miroslav Vojtas,
vedúci kontrolného a atestačného

oddelenia, Gork

Daňové povinnosti v januári
Vážení spolupracovníci,
   s nástupom roku 2011 na nás všetkých opätovne číhajú rôzne daňo-
vé povinnosti. Najrôznorodejšie dane sa stretávajú každoročne v januári. 
Pripravila som pre vás krátky prehľad januárových daňových povinností.

tieto povinnosti:
- do 31. januára 2011 podať priznanie k dani 
z nehnuteľností za záhradku v Podbrezovej 
na Obecný úrad v Podbrezovej, podať pri-
znanie k dani z nehnuteľností za rodičov-
ský dom v Heľpe na Obecný úrad v Heľ-
pe. V každom prípade ste však boli povin-
ní oznámiť akúkoľvek zmenu vlastníctva ne-
hnuteľností príslušnému obecnému alebo 
mestskému úradu do 30 dní od zápisu tej-
to zmeny v katastri nehnuteľností. V prípa-
de, že už nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť 
v Brezne, nebudete podávať v Brezne pri-
znanie k dani z nehnuteľností. Ak aj v Brezne 
budete ešte vlastniť napr. garáž, potom ste 
povinní priznanie za garáž podať, ale preda-
ný byt už v tomto priznaní nebudete uvádzať. 
   Kolegovia, často zabúdame na oznamo-
vaciu povinnosť voči obecným a mestským 
úradom o zmene stavu nášho majetku v ne-
hnuteľnostiach. Keďže aj rozpočty obecných 
a mestských úradov sú v porovnaní s minu-
losťou nižšie, predpokladám, že tieto úrady 
pristúpia k sankcionovaniu neoznámených 
zmien v stave vlastníctva nehnuteľností.

Miestny poplatok za komunálny
odpad,  daň za psa

   Povinnosťou daňovníka - občana do kon-
ca januára 2011 je uhradiť miestny poplatok 

za odvoz komunálneho odpadu a daň za psa. 
Tieto dane a poplatky vyrubuje každoročne 
obec všeobecne záväzným nariadením obce. 
V tomto nariadení sú stanovené jednotlivé 
sadzby daní a poplatkov. Je v záujme každé-
ho občana, aby presne vedel, koľko má za-
platiť, aby zbytočne nepreplácal alebo, aby 
ho obec nenaháňala za nedoplatky na dani. 
Preto si treba pozrieť obecné nariadenie ale-
bo sa informovať na obecnom úrade v mieste 
trvalého alebo prechodného bydliska.
   Zároveň, ak podniká niekto z vašej rodi-
ny a používa pri podnikaní motorové vozi-
dlo (osobné, nákladné alebo  prípojné), je 
povinný do 31. januára 2011 podať daňové 
priznanie k dani  z motorových vozidiel za 
rok 2010. Podnikateľ daň  vypočíta a prizná 
podľa množstva a druhu motorových vozidiel 
používaných na podnikanie. Sadzby dane z 
motorových vozidiel sú uvedené vo všeobec-
ne záväznom nariadení (VZN) príslušného 
vyššieho územného celku. Ak má podnika-
teľ, fyzická osoba, trvalé bydlisko v Brezne, 
riadi sa Všeobecne záväzným nariadením 
Banskobystrického kraja. Ak firma so sídlom 
v Žiline používa vozidlá na podnikanie, na-
študuje si VZN Žilinského kraja. 
   Nakoľko  31. január 2011 pripadá na pon-
delok, nenechávajte si splnenie týchto povin-
ností na posledný deň, zbytočne ho strávite 
čakaním v rade.

Ing. Alena Kvačkajová, odbor
riadenia daní a účtovníctva

Zdravie a bezpečnosť pri práci sú  prioritou našej spo-
ločnosti a preto otvárame novú rubriku. Jej tvorcom 
môže byť každý z vás, pretože v Okienku BOZP (bezpeč-
nosti ochrany zdravia pri práci) bude Ing. Ondrej Majer, 
PhD., koordinátor SRBP, odpovedať na vaše otázky, kto-
ré posielajte na e-mail: majer.ondrej@zelpo.sk, resp. te-
lefonujte na číslo 2770.
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   V závere roka sme uverejnili čitateľský prieskum so zámerom skvalitňova-
nia  úrovne firemných novín. Zapojení respondenti potvrdili, že čítajú Podbrezo-
van pravidelne (92 percent). Najviac ich zaujímajú informácie z diania vo firme 
(44 percent), po 4 percentá dostali informácie zo športu a 48 percent responden-
tov si oblasti nevyberá, číta všetky články za radom. Pre dve tretiny zapojených 
je v novinách dostatok informácií, jedna tretina to nevie posúdiť a jednému účast-
níkovi prieskumu v nich niečo chýba, neuviedol čo. 
   Z rubrík, ktoré najradšej čítajú, vybrali výrobu s 52 percentami, nasleduje -  kul-
túra (20 percent), reportáže (12 percent), šport (8 percent) a iné (ako krížovky, 
zdravie...).
   Zapájanie sa do čitateľských súťaží je obľúbenou  aktivitou len pre 4 percentá 
respondentov, nezáleží im na oblasti. Šesťdesiat percent  túto možnosť využíva 
občas, 8 percent  zapojených rieši krížovky, 4 percentá uprednostňujú historické 
súťaže a 24 percent účastníkov prieskumu nesúťaží.
   S grafickou úpravou novín je spokojných 84 percent, pre 8 percent nie je dôle-
žitá a 4 percentá sa necítia kompetentné ju hodnotiť.
   Viac pozornosti by podľa zapojených čitateľov bolo treba venovať sociálnej ob-
lasti, životu spoločnosti, reportážam, výrobe a technickým článkom...     
   Na otázku, či čitatelia dostávajú Podbrezovan načas,  72 percent responden-
tov odpovedalo áno, no vyskytujú sa aj prípady, kedy sú noviny na pracovis-
ká doručované neskoro. Potvrdila to odpoveď „- nie vždy“,  ktorú zvolilo 24 per-
cent z opýtaných.
   Zo štatistických prehľadov prístupov na web skupiny spoločností ŽP GRO-
UP vyplýva, že mesačne číta Podbrezovan niekoľko tisíc ľudí. Z nášho priesku-
mu však vychádza, že 96 percent zo zapojených túto službu vôbec nevyužíva. 
Znamená to, že Podbrezovan na internete čítajú zväčša externí čitatelia, čo je 
pre nás potešiteľné.      
   Šesťdesiatosem percent respondentov sa vopred teší na nové číslo novín, 
hlavne na aktuality z výroby, športové výsledky, krížovky, reportáže, informá-
cie o školách, súťaže, sociálnu oblasť, oblasť vývoja trhu, obchodné prognózy, 
svet ocele...  
   Deväťdesiatim šiestim percentám respondentov nechýba v novinách žiaden 
žáner a zostávajúce štyri percentá by si želali častejšie uverejňovanie krížovky. 
    Zámerom redakcie bolo získať spätnú väzbu, ktorá by mala poslúžiť k skvalit-
neniu redakčnej práce. To bol dôvod celého čitateľského prieskumu. Z respon-
dentov je o prínose záverov prieskumu presvedčených  84 percent.  
   Anonymne sa do prieskumu zapojilo len 8 percent čitateľov, čím sa vyradili zo 
žrebovania o vecnú cenu. Šťastie prialo Jánovi Harendarčíkovi  z Valaskej, ktorý 
si môže cenu prevziať v redakcii Podbrezovan – info na tel. čísle  645 2711, 2714.

   Prieskum spokojnosti zamestnancov sa prostredníctvom novinovej ankety uskutočňuje pravidelne dvakrát do 
roka. Zamestnanci majú možnosť zostaviť poradie tých aspektov pracovného života, ktoré sú pre nich najdôleži-
tejšie.
   Koniec roka 2010 priniesol výsledky, ktoré sa výrazne nelíšia od prieskumov uskutočnených počas predchádza-
júcich rokov. Zaznamenali sme len niekoľko drobných zmien.
   Už niekoľko rokov predstavuje „istota stáleho zamestnania“ najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje spokojnosť za-
mestnancov našej akciovej spoločnosti. Na popredných priečkach sa pravidelne objavuje aj ukazovateľ spokojnosti 
„rast miezd“, ktorý zamestnanci,  zapojení do novembrovej a takisto aj júnovej ankety,  umiestnili na druhé miesto. 
„Bezpečnosť práce“ nadobúda väčší význam pre zamestnancov, pretože momentálne sa nachádza na treťom mies-
te, zatiaľ čo v júnovom prieskume zastával 5. miesto. Ako štvrtý najdôležitejší činiteľ, ktorý vplýva na spokojnosť 
s prácou, zamestnanci ohodnotili „vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)“. Ďalšie 
miesta zastávajú ukazovatele spokojnosti, ktoré sa viažu na osobnostný rast pracovníka. Piate miesto tvorí „mož-
nosť zvyšovania si kvalifikácie“ a šieste  „možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti“.  Na ďalších miestach - z hľa-
diska významnosti,  sa umiestnili: „hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti“ (7. miesto), „informovanosť o nápl-
ni vlastnej práce“ (8. miesto), „kvalita vybavovania osobných a pracovných záležitostí na sekretariátoch“ (9. miesto), 
„kvalita stravovania“ (10. miesto), „informovanosť o výsledkoch pracoviska“ (11. miesto), „dobré medziľudské vzťahy 
na pracovisku“ (12. miesto) a „dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku“ (posledné, 13. miesto).
   Po porovnaní výsledkov z júnovej ankety sme zistili značný pokles na významnosti nasledovných ukazovateľov 
spokojnosti: „možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti“ (predtým bol na 3. mieste), „informovanosť o výsledkoch 
pracoviska“ (predtým 4. miesto) a „dobré medziľudské vzťahy na pracovisku“ (predtým 6. miesto).
   Na spokojnosť zamestnancov vplývajú aj tie faktory, ktoré priamo nesúvisia s prácou a pracovnými podmienka-
mi, pričom sa však firma môže podieľať na uspokojovaní potrieb svojich zamestnancov, ktoré sa viažu na čas strá-
vený mimo práce.
   Za najdôležitejší ukazovateľ spokojnosti v mimopracovnom čase uviedli zamestnanci, zapojení do ankety,  „za-
bezpečenie úrazového poistenia“. Na druhom mieste získal najväčší počet bodov faktor „sociálna starostlivosť o za-
mestnancov“. V porovnaní s výsledkami z ankety uverejnenej v júni tohto roka sa postavenie na prvých dvoch 
miestach nezmenilo. Na treťom mieste však nastali zmeny, pretože momentálne sú pre zamestnancov dôležitej-
šie „zabezpečenie dopravy do zamestnania“ a rovnako aj „odmeny darcom krvi“ ako „návšteva športových podu-
jatí“ (ktorá sa v súčasnosti umiestnila až na predposlednom mieste). Ďalšie ukazovatele spokojnosti sa umiestni-
li v nasledovnom poradí: „zdravotná starostlivosť“ (4. miesto), „odmeny pri významných pracovných a životných ju-
bileách“ (5. miesto), „poukážky na nákup liekov“ (6. miesto), „vyššie odchodné do dôchodku“ aj „regenerácia síl vo 
vybraných zariadeniach“ (7. miesto), „možnosť dôchodkového pripoistenia“ (8. miesto), „možnosť návštevy ponúka-
ných kultúrnych podujatí“ (9. miesto), „podpora kultúrnych podujatí zo strany firmy“ a takisto aj „ponuka prázdnino-
vých rekreácií pre deti zamestnancov firmy“ (10. miesto). Za najmenej dôležitý, z vybraných ukazovateľov, ohodno-
tili zamestnanci „možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase“.
   Do novembrovej ankety sa zapojilo 46 zamestnancov z rôznych pracovísk. Z tých, ktorí nám poslali návratku 
s kupónom, sme vyžrebovali Jozefa Zerzana  z prevádzkarne centrálna údržba. Výhercovi srdečne blahoželáme 
a želáme mu veľa pracovných a osobných úspechov. Pravdaže všetkým za ochotu a účasť ďakujeme a dúfame, 
že aj v tomto roku sa zapojíte do pripravovaných prieskumov. Veď len vďaka tomu, že nás oboznamujete so svo-
jimi hodnotami vieme, čo je pre vás dôležité, a čomu máme venovať pozornosť i úsilie pre rozvíjanie vašej spokoj-
nosti v zamestnaní.

* výsledky prieskumov * výsledky prieskumov * výsledky prieskumov *

PLNÍ PODBREZOVAN SVOJE POSLANIE?
Z prieskumu vyplýva, že áno

K SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV
Istota, mzda a bezpečnosť – najdôležitejšie priority
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Jedálny lístok od 17. do 23. januára 2011 Jedálny lístok od 24. do 30. januára 2011
Pondelok 

Polievka: fazuľová kyslá, pečivo
Vypr. morč. medailónky so šunkou a syrom, 

zemiaky, tat. omáčka
Goralská pochúťka, cestovina

Bravč. rezeň v kokose, arašid. omáčka, ryža
Cestovinový šalát so salámou a kapiou

Špaldovo- zemiakové placky, zakysanka
Žemľovka s tvarohom

Bageta moravská (moravské mäso, uhorka 
šalát., maslo, horčica, syr, kapia,

pikantný dressing)
Vypr. bravč. rezeň, pečivo

Utorok
Polievka: pórová s krúpami, pečivo

Hovädzia sviečková pečienka, knedľa
Bravč. mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát

Vitamínový šalát s jablkami, pečivo
Zapekaná brokolica s tofu

Langoše s kečupom
Celozrnná bageta čínska (šunka, parad., ster. 

uh., čínska kapusta, mrkva, čín. dressing)
Údená krkovička, pečivo

Streda
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Bravč. rezeň trenčiansky, tarhoňa, šalát
Pečené kuracie stehno, zemiaky, šolet

Syrový koláč so šampiňónmi
Bulh. šalát s bravč. mäsom, pečivo
Zemiakový paprikáš, parad. šalát

Šišky s nutelou, kakao
Bageta šunková so šalátom ((šunka, uhorka 

šal.,paprika, paradaj., šal. konz.)
Pečené kačacie stehno, pečivo

Štvrtok
Polievka: sedliacka, pečivo

Morč. prsia sečuánske, ryža, šalát
Údené mäso, kapusta, knedľa

Štef. sekaná peč., zem. prívarok, chlieb
Šalát fazuľ. so salámou a chrenom, pečivo

Šéfovský šalát
Maxi buchta s orechovo- višňovou náplňou, 

vanilk. krém
Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, 

kapia, pór, čínska kapusta, syr, dressing)
Vypr. karbonátok, pečivo

Piatok
Polievka: karfiolová, pečivo

Vypr. brav. rezeň so sezamom, zemiaky, šalát
Kuracie soté na zelenine, slov. ryža, šalát

Klužská kapusta
Horehr. syrový šalát, pečivo

Ryba na masle, dusená zelenina
Kysnutý koláč marhuľový, kakao

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso,
hl. šalát, kukurica, kapia, pik. dressing)
Vypr. kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Sobota
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo

Bravč. stehno nitrianske, knedľa
Nedeľa

Polievka: furmanská, pečivo
Morč. prsia plnené Nivou, ryža, šalát

   V registri organizácií ŠÚ SR bolo v Banskobystrickom kraji k 30. 
septembru 2010 zaregistrovaných 20 468 právnických osôb (vrá-
tane fyzických osôb zapísaných do obchodného registra), z toho 
12 632 podnikov. Podiel podnikov v kraji na úhrne za SR dosia-
hol 8,9 percenta.
   Počet fyzických osôb nezapísaných do Obchodného registra 
dosiahol ku koncu sledovaného obdobia 45 028 osôb (10,9  per-
centný podiel na úhrne za SR). V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka vzrástol počet fyzických osôb v kraji o 0,4 percenta.
   V priemyselných odvetviach kraja dosiahli tržby za vlastné výko-
ny a tovar spolu 2 572,6 mil. eur. Z úhrnu za SR dosiahli 5,3 per-
centa. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nastal ná-
rast tržieb o 24,7 percenta. Prevažná časť bola vyprodukovaná v 
súkromnom sektore, najmä v súkromnom tuzemskom vlastníctve 
a v medzinárodnom súkromnom vlastníctve.
   V stavebníctve kraja dosiahli celkové tržby za vlastné výkony a 
tovar 492,1 mil. eur. Na celkovom úhrne za SR sa podieľali 8,1 
percenta. V porovnaní s minuloročnou skutočnosťou vzrástli tržby 
za vlastné výkony a tovar o 10,1 percenta.
   V oblasti bytovej výstavby bolo v I.- III. štvrťroku 2010 dokonče-
ných v kraji 585 bytov, z hľadiska vlastníctva prevažne v súkrom-
nom tuzemskom vlastníctve. Ich podiel z počtu dokončených by-
tov za SR predstavoval 5,1 percenta. Medziročne poklesol počet 
dokončených bytov v kraji o 38,7 percenta.
   V dopravných organizáciách dosiahli tržby za vlastné výkony a 
tovar za sledované obdobie 181,9 mil. eur. Na celkovom úhrne za 
SR sa podieľali 4,6 percenta. V medziročnom porovnaní vzrást-
li tržby za vlastné výkony a tovar o 7,6 percenta.
   V oblasti vybraných trhových služieb dosiahli tržby za vlastné 
výkony a tovar 310,3 mil. eur. Na celkovom úhrne za SR sa podie-
ľali 5,1 percenta. V porovnaní s minuloročnou skutočnosťou po-
klesli o 1 percento. V maloobchode dosiahli tržby za vlastné výko-
ny a tovar v kraji 1 085,9 mil. eur. Na celkovom úhrne tržieb za SR 
sa podieľali 8,6 percenta. V medziročnom porovnaní vzrástli tržby 
o 2,2 percenta. Vo veľkoobchode dosiahli tržby za vlastné výko-
ny a tovar 586,9 mil. eur, na úhrne za SR sa podieľali 3,4 percen-
ta. V medziročnom porovnaní poklesli o 3 percentá. Za predaj a 
údržbu motorových vozidiel dosiahli tržby za vlastné výkony a to-
var 206 mil. eur a z úhrnu za SR tvorili 7,7 percenta. V porovnaní 
s minuloročnou skutočnosťou poklesli o 19,5 percenta.
   V sledovanom období bolo v kraji pre cestovný ruch k dispozícii 
450 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 7 190 izieb a 19 181 
lôžok. Ubytovacie kapacity zariadení využilo viac ako 284 tis. náv-
števníkov, z toho 20,7  percenta tvorili zahraniční návštevníci.
   Podľa štvrťročného štatistického výkazníctva sa zamestna-
nosť v Banskobystrickom kraji medziročne mierne zvýšila. V 
hospodárstve kraja pracovalo v I.-III. štvrťroku 2010 v prieme-
re 261,7 tis. zamestnancov. V medziročnom porovnaní vzrástol 
ich počet o 0,5 percenta. Na zamestnanosti za SR sa kraj podie-
ľal 11,3 percenta. Priemerná nominálna mesačná mzda zamest-
nanca v kraji dosiahla 610 eur a v porovnaní s rovnakým obdo-
bím vlani vzrástla o 5,2 percenta. Za úrovňou priemernej mzdy za 
SR (744 eur) zaostala o 134 eur a v rámci krajov SR bola jed-
na z najnižších.
   Ku koncu septembra 2010 bolo v kraji podľa evidencie Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny SR 65 803 uchádzačov o za-
mestnanie. Z nich mohlo po predložení ponuky pracovného mies-
ta nastúpiť do zamestnania 89,7 percenta. V medziročnom porov-
naní vzrástol počet uchádzačov o zamestnanie o 0,9 percenta a 
disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie medziročne pokle-
sol o 0,3 percenta. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 
18,68 percenta a medziročne sa znížila o 0,21 p. b.

ŠÚ B.Bystrica

Pondelok
Polievka: hrachová so salámou, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Plnený bravčový závitok, ryža, šalát

Prekladané mäso s kelom
Zelotofu, pečivo

Kuracie rezančeky, dusená fazuľka
s baby mrkvou

Palacinky s marhuľ. lekvárom a orechmi
Bageta šamp. so šunkou (šunka, šamp., vajcia, 

syr, čínska kapusta, kukurica, dressing)
Vypr. ryba, pečivo

Utorok
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Vypr. morč. rezeň ovčiarsky, zemiaky, šalát
Bravč. perkelt, cestovina
Zapečená mäsová ryža

Brokol. šalát so špargľou, pečivo
Opekané tofu, hrach. kaša, volské oko, uhorka

Duk. buchtičky s van. krémom
Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva,

parad., ster. uhorka, syr, červ. kapusta,
fazuľa, kukurica, hrášok, dressing)

Pečený bôčik s masťou a cibuľou, pečivo
Streda

Polievka: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo
Kopaničiarske hovädzie filé, ryža, šalát

Plnená paprika, knedľa
Exotická bravč. kotleta, opek. zemiaky,

Windsorský šalát, pečivo
Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky

Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv.
šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)

Pečená bravč. krkovička, pečivo
 Štvrtok

Polievka: hovädzia s peč. haluškami, pečivo
Hydinové ražniči, zemiaky, šalát

Bravč. stehno záhr., slovenská ryža, šalát
Pizza s údeným mäsom
Hydinový šalát, pečivo

Farfally so zelen. omáčkou
Orechový závin, kakao

Celozrnná bageta salámová so šalátom (salá-
ma, uhor. šalát, paprika, paradaj., šalát konz.) 

Vypr. bravč. rezeň so sezamom, pečivo
Piatok

Polievka: kláštorná, pečivo
Pečené kač. stehno, červ. kapusta, knedľa

Hov. mexický guláš, ryža, šalát
Vypr. brokolica, zemiaky, tat. omáčka

Parížsky šalát, pečivo
Bravč. mäso dusené s kelom

Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka
Bageta Gurmán (lahôdkové kare, steril. uhorky, 

vajce, maslo, horčica)
Plnená sekaná pečienka, pečivo

Sobota
Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo

Kuracie prsia plnené bryndzou, zemiaky, šalát
Nedeľa

Polievka: dánska brokolicová, pečivo
Hov. roštenka na slanine, tarhoňa, šalát Pred Vianocami objavil Ing. V. Smékal v chodbe laboratórií Gork votrel-

ca, spiaceho netopiera.

Viac ako predtým: 
   V minulosti platilo, že policajt udeľo-
val sankciu pri priestupkoch v predpí-
sanom rozpätí. Napríklad, ak šofér v 
obci prekročil rýchlosť o 25 km/h, za-
platil 50 – 100 eur. Po novom je to 
70 eur.  Výška pokuty nebude od-
stupňovaná po 10 km/h, ale po 5 
km/h. Za niektoré priestupky zapla-
títe podľa nového sadzobníka po-
kút  viac. Zmenou je napríklad aj výš-
ka sankcie za prejazd cez križovat-
ku na signál STOJ! dávaný policaj-
tom, vyplývajúci z dopravnej znač-
ky alebo dopravného zariadenia. Za 
nerešpektovanie nespratní vodiči na-
miesto doterajších 100 eur zaplatia 

Bude vás zaujímať
Z informatívnej správy o ekonomickom vývoji

v Banskobystrickom kraji za I. - III. štvrťrok 2010

Od 1. januára pre motoristov

PEVNÉ POKUTY
150 eur. 
   Ak neumiestnite výstražný troj-
uholník, zaplatíte už o desať eur 
viac a bude vás to stáť 60 eur.
   Po starom neuposlúchnutie po-
licajta pri riadení premávky vy-
šlo na 60 eur, dnes vás to vyjde 
100 eur.

Menej ako predtým:
   Pri niektorých priestupkoch sú 
sankcie nižšie. Menej zaplatíte, ak 
pri predbiehaní zabudnete vyho-
diť smerovku. Kým po starom bola 
pokuta 60 eur, teraz to bude 50 eur. 
Za jazdu bez platných dokladov za-
platíte 30 eur, kým predtým ste 

mohli vyfasovať za tento priestupok 
až 50 eur. 
   Ak by vás policajt nachytal s anti-
radarom, zaplatíte pokutu 100 eur, 
predtým to stálo 150 eur. Pri pre-
kážaní rýchlejším vozidlám zaplatí-
te 30 eur, podľa staršieho nariade-
nia by vám však hrozila sankcia 60 
eur. Ak zabudnete zapnúť cez deň 
svetlá, čaká vás  trest 20 eur, čo je 
trikrát menej ako ste mohli zaplatiť 
predtým.
   Pevné pokuty sú síce správnym 
krokom, v niektorých prípadoch sú 
však nepochopiteľné. Napríklad, 
na najvýraznejšie zníženie poku-
ty sa môžu tešiť ignoranti stojaci na 
miestach vyhradených pre zdravotne 
postihnutých. Pôvodne im hrozila po-
kuta až do výšky 300 eur, po novom 
bude policajtom stačiť 60 eur.



Inzertná služba

  Poznámka: Dychovka s 
akýmkoľvek hviezdnym 
hosťom nedokáže naplniť 
hľadisko v Dome kultúry v 
Podbrezovej. Koncert bol 
inzerovaný aj pre 3000 za-
mestnancov železiarní. Pár 
dní po koncerte bolo v diel-
ňach i kanceláriách počuť: 
„...bolo to vraj pekné, ale 
mal som inú robotu...“ alebo 
„... zabudla som, že je kon-
cert ...“. Krásna chvíľa sa 
nedá vrátiť a je večná ško-
da, že nám v krátkom živote 
uniká to, čo ho obohacuje.
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Spomienky

pracovné jubileá
35-ročné

Katarína KELLEROVÁ
Anna MATEJČEKOVÁ
Marian BRUNOVSKÝ

30-ročné
Milan PEŤKO

Ľubomír ŠIRGEL
Vladimír ŠKVARKA

25-ročné
Ján MATEJČEK

Elena SLOSIAROVÁ
20-ročné

Ivan BURSA
Anna SOJAKOVÁ

Milan VANÍK
životné jubileá

Anna BITALOVÁ
Emil FAŠKO

Vladimír HANZEN
Igor CHROMEK
Marián JERGEL

Jozef TURŇA
Peter GREGOR
Štefan GREGUŠ

Ján JÁNOŠÍK
Ing. Peter KVAČKAJ
Vladimír KVAČKAJ
Bohuslav LEITNER

Darina ŠTULAJTEROVÁ
Soňa ZRUBECOVÁ

Štefan AUXT
Ivan SLIAČAN

V januári si pripomínajú
pracovné jubileá

40-ročné
Ján KOVÁČIK

Jozef KOVÁČIK
35-ročné

Ivan BLAŠKO
Marta KRELLOVÁ

Ivan SLIAČAN
30-ročné

Jozef AUXT
Peter HôRČIK

Alena KURČÍKOVÁ
Jaroslav KURTÍK

Anna ŤAŽKÁ
Ján TŔNIK

Edita VETRÁKOVÁ
Karol VOJENČIAK

25-ročné
Ing. Iveta FAŠKOVÁ

Anna JÁGERSKÁ
Elena KOŠÍKOVÁ
Anna KUPCOVÁ

Tatiana MEDVEĎOVÁ
Jozef SURVIK

Milan VRANIAK
20-ročné

Regina BURSOVÁ
Ľubomír PAVÚK
Štefan PAZÚR
Pavel TURŇA
Ján VILHAN

životné jubileá
Pavol ČUNDERLÍK
Ing. Iveta FAŠKOVÁ
Pavol HERMANSKÝ

Michal KOJNOK
Pavol KOKAVEC

Stanislav MAKOVNÍK
Jozef REPKA

Ing. Ivan RUDZAN
Ján VILHAN

Ľubica BARTEKOVÁ
Ľubomír GIERTLI
Milan KAMENSKÝ

Margita MATEJČEKOVÁ
Jaroslav PARDUPA

Ján PJATER
Anton PREČUCH
Anna STAŠKOVÁ

Mária ŠUHAJDOVÁ
Miroslav ZIBURA

Ing. Ľubomír FILLO
MUDr. Juraj HALÁK

Ján ŠUHAJDA
Štefan VIŠŤAN

   V predvianočnom zhone ma v 
Podbrezovane zaujalo pozvanie 
na vianočný koncert. Dychová 
hudba Železiarne Podbrezová 
pozývala na podujatie, na kto-
rom už tradične rozdávala v ad-
ventnom čase sviatočnú náladu. 
Ako spoluúčinkujúci sa po pr-
výkrát predstavil Spevácky zbor 
Hron z Banskej Bystrice.
   V Dome kultúry ŽP v Pod-
brezovej sa 14. decembra o 18. 
hod. stretla kultúrna verejnosť. 
Známi a priaznivci dychovej 
hudby vytvorili v hľadisku rodin-
nú, priateľskú atmosféru. V prvej 
časti koncertu vystúpila dychová 

hudba vedená kapelníkom Jo-
zefom Kráľom. Dobre nacvičený 
repertoár skrášlila skladba „Ru-
žičky“ v úprave M. S. Trnavské-
ho, ktorú bravúrne a nesmierne 
krásne zaspievala bývalá členka 
orchestra A. Bundová.

„Hoci si odišiel a nieto ťa medzi nami, v našich srdciach 
zostaneš navždy s nami.“
Dňa 22. decembra uplynuli dva roky 
čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Viliam MIŠÚT
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka
a syn s rodinou

...
„Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale pri-
šla tá chvíľa, keď som vás musel opustiť. Neplačte, ne-
chajte ma tíško spať, čo mi bolo súde-
né, muselo sa stať.“
Dňa 5. januára uplynuli dva roky od-
vtedy, čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, brat, otec a starý otec

Jozef ŠPERKA
z Hornej Lehoty.

S láskou spomína najbližšia rodina
... 

Dňa 2. januára uplynulo šesť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, otec a starý otec

Rudolf ČELLÁR
z Podbrezovej.

S láskou spomína manželka
s rodinou
... 

Dňa 17. januára uplynie desať rokov odvtedy, ako sme 
sa rozlúčili s milovaným manželom, 
švagrom, otcom a starým otcom

Ing. Bohumilom SAMEKOM 
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka,
syn s manželkou a vnuci

...
Dňa 15. decembra uplynuli dva roky odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Róbert AMTMANN
z Mýta pod Ďumbierom.

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

S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami

...
„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť 
nám nedovolí, aj keď nie si medzi nami, v srdciach na-
šich žiješ s nami.“
Dňa 14. januára 2011 uplynie rok, ako nás navždy opus-
tila naša milovaná manželka, mama, stará mama

Liahne pre hydinu. Kontakt:  
0914291265

...
Lacné auto - výfuky, spojky, 
tlmiče. Kontakt: 0907181800

...
Predám 2-izbový byt v 
Brezne na sídlisku Západ.  
Kontakt: 0903 597 339

...
Plienky Pampers a Hug-
gies, Nutrilon.
Kontakt: 0915 837 987

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a bý-
valým spolupracovníkom, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť 
s našim milovaným manželom, otcom 
a starým otcom

Petrom BABKOM
z Brezna.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich očiach svit, 
ťažko sa nám bude teraz, bez teba žiť...“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s našou milovanou manžel-
kou a matkou

Alžbetou ĽAPINOVOU
zo Štiavničky.

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

Manžel, syn a ostatná smútiaca rodina
... 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spo-
lupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí ste 
prišli odprevadiť na poslednej ceste 
nášho drahého otca

Ing. Samuela ROSIARA
z Brezna.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste sa pokú-
sili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Syn Radim a Daniel s rodinou

V decembri
odišli do dôchodku

Vieroslava KRAJČIOVÁ, Bo-
huslav LEITNER, Pavel PA-
ULEČKO,
a do predčasného dôchodku
Pavel KUBANDA, Anna MA-
TEJČEKOVÁ, Ľubomír PEŤ-
KO, Dušan RIDZOŇ.
V mene vedenia Železiarní 
Podbrezová a.s. im ďakujeme 
za odvedenú prácu a do ďal-
ších rokov želáme veľa slneč-
ných dní.

Generálnemu riaditeľovi ŽP 
a.s. Ing. Vladimírovi Sotá-
kovi, ekonomickému riadi-
teľovi Ing. Marianovi Kur-
číkovi a Nadácii Železiar-
ne Podbrezová za neoceni-
teľnú pomoc v čase môjho 
onemocnenia.

Silvia Tokárová

decembrovým
Vianočný koncert v Podbrezovej

Dychová hudba a Spevácky zbor HRON
zaujali svojim výkonom

   Druhú časť koncertu začal 
tridsaťčlenný zmiešaný zbor 
Hron z Banskej Bystrice. Viac 
ako 60-ročné hudobné tele-
so prekvapilo svojim kultivova-
ným výkonom aj náročného po-
slucháča. Dirigent Peter Bibza 
ani na chvíľu nezaváhal a ukázal 
s ľahkosťou, že zbor sa dá hravo 
ovládať a umelecky vygradovať. 
Popri sólistke R. Mojžišovej sa 
Peter Bibza prejavil aj ako sólo-
vý spevák. Pieseň „Biele Viano-
ce“ v jeho podaní, a za sprievo-
du zboru, bola pre mnohých di-
vákov vyvrcholením koncertu.
   Vynikajúca dramaturgia, ktorá 

niesla rukopis dirigenta Jozefa 
Kráľa, zaradila na záver vystú-
penia spoločný prednes popu-
lárnych skladieb zboru so sprie-
vodom dychového orchestra. 
Takmer všetci v hľadisku po-
čuli takto upravené a interpre-

tované skladby prvýkrát, prijali 
ich nadšene a spontánne. Záver 
koncertu tvorili vianočné koledy, 
ktoré umocnili neskutočne krás-
ny pocit z vydareného kultúrne-
ho podujatia.

(ik)

Poďakovanie

Anna BARBIERIKOVÁ
z Jasenia.

S láskou a úctou spomínajú manžel, 
syn s manželkou, vnuk s priateľkou 

a ostatná rodina
...

„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť 
nám nedovolí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, zosta-
la nám len bolesť a spomienky v ňom.“
Dňa 25. januára si pripomenieme osem rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH
z Čierneho Balogu.

S láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéry s rodinami

Ďakujem
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   V Skopje sa 18. decembra 2010 ko-
nal NBC turnaj „A“ kategórie, ktorého 
víťazom sa stal hráč Kolkárskeho od-
dielu ŽP Šport Jovan Čalič (652 bo-
dov), na 2. mieste skončil Ivan Čech 
(540). Ďalší hráči podbrezovského 
tímu obsadili - 4. miesto V. Zavarko 
(631),  7. M. Tomka (609), 10. R. Fol-
tín (599),  12. M. Pašiak (593), 15. P. 
Šibal (578), 18. B. Vadovič (575), 27. 
O.  Kyselica (537).                      (kys)

Turnaj NBC
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   Na Veľkej cene Liptovských hôľ, me-
dzinárodných lyžiarskych pretekoch do-
spelých a juniorov, ktoré sa konali 5. – 8.  
januára v Liptovskej Tepličke, sa úspeš-
ne umiestnili zverenci trénera Pavla Žil-
ku. Štvordňovej kombinácie disciplín ob-
rovský slalom a slalom v mužskej aj žen-
skej kategórii sa zúčastnilo viac ako sto-
tridsať pretekárov z deviatich európ-
skych krajín. Reprezentant Podbrezovej 
Daniel Onderčanin sa v celkovej kombi-
nácii umiestnil na výbornom 3. mieste, 
Filip Žilka obsadil 4. pozíciu. Patrili tak 
medzi štyroch pretekárov, ktorí ako je-
diní z mužov dokončili všetky disciplíny. 
Danielovi Onderčaninovi sa najviac da-
rilo na druhý deň v obrovskom slalome, 
keď cieľom prešiel dvanásty. Zvyšné 
disciplíny – obrovský slalom a dva pre-

teky slalomu skončil trikrát na stabilnej 
osemnástej priečke. Filip Žilka v obrov-
skom slalome skončil  23., v druhý deň 
si polepšil o sedem miest. V slalome ob-
sadil v piatok 20. a v sobotu 22. miesto.
   Darilo sa aj ženám, na 15. mieste 
v prvý deň obrovského slalomu absolvo-
vala trať Estera Žilková, Ivana Kupčoko-
vá skončila dve miesta za ňou. Vo štvr-
tok a v piatok sa ani jednej preteky ne-
podarilo dokončiť. Sobotňajší slalom bol 
však pre obe úspešnejší – Ivana Kupčo-
ková obsadila 14. miesto a Estera Žilko-
vá dosiahla 11. najlepší čas. 
   Mladí reprezentanti LK ŽP Šport 
úspešne vkročili do novej sezóny už pr-
vými FIS pretekami tejto zimy na Slo-
vensku. Nasledujúce zápolenia ich ča-
kajú vo Vrátnej, 18. januára.            (log)

   V závere minulého roku čakala kolkárov Podbrezovej odve-
ta prvého kola Ligy majstrov v kolkoch v macedónskom Skop-
je. Napriek tomu, že v základnej zostave nenastúpili Čalič, Foltín 
a Tomka, naši hráči bez problémov zvíťazili a postúpili do druhé-
ho kola Ligy majstrov, v ktorom sa 29. januára 2011 stretnú na 
domácich dráhach s talianskym majstrom KK Neumarkt. 
Výsledky zápasu:
Makpetrol Skopje – ŽP Šport  3:5   (3411:3532)
Zostava a body: Ivan Čech 635, Vilmoš Zavarko 647, Pe-
ter Šibal 564, Ondrej Kyselica 566, Bistrík Vadovič 576, Tomáš 
Pašiak 544.                                                                              (kys)

   Mladí hráči Futbalového oddielu ŽP Šport, U -11 (ročník narodenia 2000) sa 
19. decembra zúčastnili halového turnaja v Handlovej, ktorý prebiehal v Mest-
skej športovej hale za účasti 12-tich družstiev, hlavne zo západného Sloven-
ska. Vyvrcholil popoludňajšou finálovou časťou, do ktorej sa po zápasoch v zá-
kladných skupinách prebojoval aj tím FO ŽP Šport. V konečnom účtovaní naši 
hráči ukázali viac futbalového umenia, ako súperi a stali sa víťazmi turnaja.
Výsledky v skupine: 
ŽP - VION Zlaté Moravce 4:0 (góly: Floch, Hruška, Cibula, Molčan), 
ŽP - MFK Stará Turá 0:0,
ŽP - FK Prievidza 2:0 (Caban 2),
ŽP - Raven Považská Bystrica 0:3,
ŽP - MFK Nováky 1:0 (Cibula).
Semifinále: ŽP - Jupie Banská Bystrica 2:1 (Hruška, Čief).
Finále: ŽP - Raven Považská Bystrica 1:0 (Hruška).
   
   Futbalový klub ŽP Šport zviditeľnili: Andrej Kürty, Lukáš Jágerčík, Dominik 
Molčan, Samuel Floch, Samuel Hruška, Radoslav Čief, Jakub Kochan, Michal 
Caban, Šimon Cibula, Andrej Macuľa a Ján Chudic.

(ma + foto)

   Skalka pri Kremnici sa stala 28. de-
cembra dejiskom Slovenského po-
hára v bežeckom lyžovaní, v kto-
rom pretekali žiaci v I. kole, klasic-
kým spôsobom. Dorastenci a dospelí 
mali absolvovať  – pursvit, no z dôvo-
du zlých poveternostných podmienok 
sa bežalo voľnou technikou.  V tom-
to zápolení sa bojovalo aj o nominá-
ciu na medzinárodné podujatia. Od-
diel bežeckého lyžovania a biatlonu 
ŽP Šport a.s. reprezentovali – mladší 
žiaci – ročník 2000: 10. Viktor Pápaj, 
- ročník 1999: 6. Dušan Peťko. Zo 
starších žiakov – ročník 1997: 1. Ma-
rek Breznina, žiačok – ročník 1998: 
5. Karin Kazárová. 
   Dorastenci, juniori a seniori sa uve-
dených zápolení nezúčastnili, nakoľ-
ko absolvovali v Osrblí oficiálny tré-
ning pred I. kolom Slovenského po-
hára a seniori Majstrovstvá Sloven-
skej republiky v rýchlostných prete-
koch a pretekoch s hromadným štar-
tom. 
   Majstrovský nádych mali v Osrblí 
preteky kategórií mužov A a žien A. 
Ostatné kategórie dorastu a dospe-
lých absolvovali I. kolo VIESSMANN 
pohára v biatlone. Aj tieto preteky 
boli nominačnými pre medzinárod-
né podujatia. 
   Dňa  29. decembra sa uskutočni-
li rýchlostné preteky, v ktorých v ka-
tegóriách - mladší dorastenci 16  - 17 
r. obsadil 6. miesto Ondrej Kozstolá-
nyi, v starších dorastencoch  18 – 19 
r. bol 3. Rudolf Michalovský, 9. skon-
čil Marin Kupec, 10. Martin Kvačkaj 
a 12. Peter Seifert. Zo starších do-
rasteniek 18 - 19 r. bola 5. Andrea 

Daniel Onderčanin (prvý sprava) obsadil v celkovej kombinácii výborné 3. miesto

   Ani ich mladší kluboví kolegovia - z družstva žiakov - nezaostali a úspešne 
vkročili do kolotoča Slovenského pohára v zjazdovom lyžovaní. O body súťaži-
li  7. januára na svahoch v Zuberci a 8. – 9.  januára v stredisku Racibor pri Oravskom 
podzámku. V Zuberci sa v obrovskom slalome mladších žiakov výborne umiestnila De-
nisa Mutišová, o medailovú pozíciu ju pripravila  poľská pretekárka, 4. miesto ( 3.  v Slo-
venskom pohári) s minimálnou stratou na prvú pretekárku je sľubným do ďalších pre-
tekov. Mikuláš Kupčok skončil 7. a zo starších žiačok Kamila Petrincová 18. V slalo-
me sa 8. januára v Racibore umiestnila Denisa Mutišová na 9. mieste, Mikuláš Kupčok 
bol 19. Zo starších žiačok Kamila Petrincová skončila 16. a Diana Kováčiková po men-
šej kolízii v druhom kole na 21. mieste. Obrovským slalomom sa 9. januára skončilo II. 
kolo Slovenského pohára žiakov. Mikuláš Kupčok opäť obsadil pekné 7. miesto a De-
nisa Mutišová skončila 10., keď v jednej sekunde bolo 13 pretekárok. Aj staršie žiačky 
v obrovskom slalome bodovali - Kamila Petrincová skončila 15. a Diana Kováčiková 18. 
   Držme palce našim pretekárom aj v ďalších pretekoch v Liptovskom Jáne a vo Vrátnej. 

(Dk)

Úspešný štart
do novej sezóny

Futbalová U-11 víťazom halového turnaja

Víťazi halového turnaja v Handlovej.                                

Postup v Lige majstrov

Biatlonisti nesklamali
Hôrčiková, 7. Katarína Kupcová, 
v kateg. juniorov 20 – 21 r. obsadil 
3. miesto Ondrej Švantner, 4. Jakub 
Fendek, z junioriek tejto kategórie 
bola 2. Jana Pastúchová. V kategórii 
mužov 46 ročných a starších obsadil 
druhú pozíciu Marian Kazár.
   V predposledný decembrový deň 
sa konali preteky s hromadným štar-
tom, v ktorých pretekári obsadi-
li – v kategórii mladších dorasten-
cov 16 – 17 r. bol 2. Ondrej Kozsto-
lányi, 18 – 19 ročných skončili 7. Ru-
dolf Michalovský, 9. Martin Kupec, 
10. Peter Seifert, 11. Martin Kvačkaj. 
Zo starších dorasteniek 18 – 19 roč-
ných obsadila 2. miesto Andrea Hôr-
číková a 9. Katarína Kupcová. Z ju-
niorov 20 – 21 ročných bol 3. Jakub 

Fendek a 5.  Ondrej Švantner. V ka-
tegórii junioriek 20 – 21 ročných ob-
sadila druhú pozíciu Jana Pastúcho-
vá a rovnaké umiestnenie v kategórii 
mužov 46 ročných a starších dosia-
hol Marian Kazár.
   Reprezentanti Klubu biatlonu Pre-
dajná obsadili – v Majstrovstvách 
SR v rýchlostných pretekoch mužov 
21 - 35 ročných 9. miesto Peter Ka-
zár, zo Slovákov 5. miesto a v prete-
koch s hromadným štartom bol štvr-
tý. V kategórii dorastencov bol Mi-
chal Marčok v RP na 11. mieste, zo 
Slovákov bol 9.  a v pretekoch s hro-
madným štartom 7. Jozef Frgelec 
v rýchlostných pretekoch mužov 46 
ročných a starších skončil štvrtý.

(mk+foto)

   Štvordňové FIS preteky v alpskom lyžovaní v Liptovskej Tepličke 
skončili úspechom Lyžiarskeho klubu ŽP Šport Podbrezová.

   V kolkárni Domu športu ŽP sa 
6. – 9. januára uskutočnili Maj-
strovstvá Banskobystrické-
ho kraja jednotlivcov, v ktorých 
podbrezovskí kolkári získali päť 
titulov majstrov kraja v kategó-
riách:
- muži: 1. Bystrík Vadovič (664 
bodov), 2. Ivan Čech (662)  a po-
stup na MS si vybojovali aj Rado-
slav Foltín, Milan Tomka, Radoslav 
Kurty a Ondrej Kyselica,
- ženy: 1. Katarína Micanová z Herz 
Viedeň (570), 2. Eva Bábelová 
(532) a 3. Jana Turčanová  z KO ŽP 
Šport (517), postup na MS si vybo-
jovala aj Dagmar Kyselicová,
- seniori: 1. Július Kriváň (594), 2. 

Matej Sršeň (583) a 3. Pavel Pau-
lečko (581), na  slovenský šampio-
nát postupuje aj Ladislav Boško,
- juniori: 1. Ľuboš Figura (582), 2. 
Ľuboš Svitek (565) a 3. Michal Svi-
tek (548). Na MS postupuje aj To-
máš Herich,
- dorastenci: 1. Marek Zajko z KK 
Žarnovica (591), 2. Radovan Balco 
KO ŽP Šport (578), 3. Tomáš Koreň 
z KK Jelšava (565), postupujúcim je 
aj Tomáš Dziad,
- dorastenky: 1. Dominika Kyseli-
cová (521),
- juniorky: 1. Dominika Skalošová 
(487), 2. Simona Babicová (467), 
- žiaci: 2. Michal Babčan (184).

(kys)

Majstrovstvá Banskobystrického kraja


