
* Dňom 1. januára 2010 
bol do funkcie vedúceho 
odboru obrany a ochra-
ny menovaný Mgr. Peter 
Suja, 

* do funkcie vedúceho 
prevádzkarne druhovýro-
ba Ing. Peter Belko, 

* do funkcie vedúcej od-
boru práce a miezd Ing. 
Mária Demianová,

* do funkcie vedúcej od-
boru financovania Ing. 
Stanislava Svetlíková. 

(Nových vedúcich útvarov 
vám postupne predstaví-
me – dnes Mgr. Petra Suju 
na 3. strane).

Personálne
zmeny

Vážení spolupracov-
níci,
   dovoľte mi na prahu 
roku 2010 v mene svo-
jom, i v mene  Pred-
stavenstva ŽP a.s. a 
Dozornej rady ŽP a.s., 
popriať vám všetkým 
veľa zdravia, šťastia, 
osobnej pohody a vy-
sloviť želanie, aby bol nasledu-
júci rok pre našu spoločnosť lep-
ší ako ten predchádzajúci.

   Nedá mi nezhodnotiť rok 2009. 
Aj napriek tomu, že bol obdobím 
veľkej celosvetovej hospodár-
skej a finančnej krízy, naše vý-
sledky, aj vďaka tomu, že sme 
sa snažili zredukovať všetky 
možné náklady, vrátane zníže-
nia počtu zamestnancov, sú pre 
našu spoločnosť dobré. Mnohé  
firmy rok 2009 neprežili a mno-
hé v tomto roku pocítia ťažké 
dopady finančných strát z uply-
nulého obdobia. 

   Železiarne Podbrezová rok 
2009 uzatvoria s nie veľkou 
stratou, sú finančne v dobrej 
kondícii. Vďaka dobrej komuni-
kácii s bankovými ústavmi ne-
máme problém do budúcnos-
ti a som presvedčený, že stav 
mierneho zlepšenia zákaziek, 
ktorý sme pocítili v štvrtom štvrť-
roku,  bude pretrvávať aj v na-

sledujúcich mesia-
coch.
   Chcem vás požia-
dať, aby sme si všetci 
viac ako v minulosti 
uvedomili, že výsled-
ky hospodárenia na-
šej spoločnosti sú zá-
vislé od kvality práce 
nás všetkých. 

   Verím, že v novom roku sa 
nám podarí zlepšiť pracovnú a 
technologickú disciplínu a že 
v oblasti kvality našej produkcie 
urobíme ďal-
šie významné 
posuny. Po-
darí sa nám 
zlepšiť komu-
nikáciu našich 
obchodn íkov 
s odberateľmi 
a Železiarne Podbrezová vyu-
žijú rok 2010 na to, aby si svoje 
pozície v rámci svetových a eu-
rópskych trhov upevnili. Máme 
na to všetky predpoklady.

   Vážení spolupracovníci,
chcem vás ubezpečiť, že v tom-
to roku urobíme maximum pre-
to, aby sme zabezpečili vaše 
sociálne istoty. Pokiaľ sa nám 
podarí zlepšiť výsledky hospo-
dárenia, vedenie  spoločnosti 
má mimoriadny záujem na tom, 
aby  došlo aj k zvýšeniu zárob-

kov. Zdôrazňujem však, že na 
tento pôžitok si musíme najprv 
zarobiť.
   Obchodný a finančný plán na 
rok 2010 počíta s využitím mini-
málne 75 percent našich výrob-
ných kapacít. Som presvedče-
ný, že toto číslo je reálne. Kon-
kurenčný boj vo svete je ne-
úprosný a sme si vedomí, že 
konkurencia je kedykoľvek pri-
pravená obsadiť naše trhy. Tú 
istú pozíciu však musíme byť 
pripravení kedykoľvek zaujať 
aj my. Železiarne Podbrezová 

sú spoločnos-
ťou s veľkou 
tradíciou, kto-
rá dokáže ga-
rantovať kvalitu 
a dobrý servis. 
A to je cesta, 
ktorou sa bu-

deme ďalej uberať.

Vážení spolupracovníci,
   rok 2010 je rokom osláv nášho 
170. výročia a my by sme mali 
urobiť všetko preto, aby bol pre 
nás úspešný po všetkých strán-
kach. Do nového roku vám, 
i vašim rodinám, prajem veľa 
dobrého zdravia a k tomu pri-
merané šťastie.

Ing. Vladimír Soták,
predseda predstavenstva a ge-

nerálny riaditeľ
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Na prahu nového roka

   Spoplatnené sú vymedzené 
úseky diaľnic, ciest pre moto-
rové vozidlá a ciest I. triedy. 
Riešenie elektronického vý-
beru mýta je založené na naj-
vyspelejšej technológii GPS 
- GSM.
   Je samozrejmé, že táto zme-
na sa významne dotýka aj ta-
kého prepravcu, akým sú Že-
leziarne Podbrezová a.s. Ako 
každý dopravca, aj my sme 
pred vstupom do  systému 
museli splniť viaceré legisla-
tívne, ako aj technické požia-
davky od  registrácie, výberu 
režimu platby, až po samotnú 
montáž palubnej jednotky.
   Vzhľadom k tomu, že sme sa 
prípravou vstupu do systému 
elektronického mýta už dlhšiu 
dobu zaoberali veľmi zodpo-
vedne a v dostatočnom pred-
stihu, všetky potrebné náleži-
tosti sme stihli splniť včas a 27 

motorových vozidiel od 1. ja-
nuára 2010 podlieha tomuto 
spoplatneniu.
   Prechod z našej strany mô-
žeme pokladať za plynu-
lý, otázkou však je, ako bol 
systém pripravený zo stra-
ny vybraného prevádzkova-
teľa - firmy SKY Toll? Tí, čo 
sledujú dianie okolo zavá-
dzania elektronického mýta 
na Slovensku si dajú odpo-
veď aj sami. Z nášho pohľa-
du sú zatiaľ v tomto systé-
me značné rezervy a nejas-
nosti. My sami sme už muse-
li uplatniť niekoľko reklamácií. 
Tieto nedostatky a nejasnos-
ti  v súčasnosti konzultujeme 
s prevádzkovateľom mýtneho 
systému fa SKY Toll a zdru-
žením dopravcov ČESMAD.

Ing. Peter Krajan 
vedúci prevádzkarne

doprava

V čase vianočných sviatkov - 26. decembra sa začali opra-
vy vo valcovni bezšvíkových rúr a ukončené boli 10. januára 
2010. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za ich zdar-
ný priebeh, o ktorom sa dočítate v budúcom čísle Podbre-
zovana.

Ilustračné foto: A. Nociarová

Elektronické mýto
sa týka aj nás

   V zmysle zákona č. 25/2007 Z.Z., Slovenská republika 
zmenila od 1. januára 2010 systém spoplatnenia cest-
nej siete z diaľničných nálepiek na systém elektronic-
kého výberu mýta. Táto zásadná zmena sa týka moto-
rových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, 
jazdných súprav s celkovou hmotnosťou nad 3,5  tony 
určených na prepravu tovaru a motorových vozidiel 
umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb, vrá-
tane vodiča.

V novom roku vám prajeme pevné zdravie a osobné i pracovné úspechy



2. - Na základe analýz hospodárskej situácie vo 
svete v oblasti hutníctva  je predpoklad mierneho 
oživenia o zhruba desať percent a na Slovensku 
má byť v štvrtom kvartáli tohto roku začatá výroba 
v Slovakia Steel Mills v Strážskom, kde sa bude vy-
rábať stavebná oceľ. Ich nábehová výrobná krivka 
je 600 000 až 800 000 ton hotových výrobkov za 
rok  a dosiahnutá má byť v roku 2014. Zlepšujú sa 
aj prognózy v oblasti výroby a produkcie Železiarní 

Podbrezová a.s., s pred-
pokladom odberu oceľo-
vého šrotu z našej spoloč-
nosti v objeme 12 000 ton 
mesačne. Takýto vývoj 
nás napĺňa optimizmom. 
Napriek uvedeným priaz-
nivým prognózam však 
musíme naďalej pokračo-
vať v začatej reštruktura-
lizácii, t.j. znižovaní sta-

vu zamestnancov a nákladov v  obchodnej, mzdo-
vej a prepravnej oblasti, v oblasti reklamácií, ser-
visu a údržby tak, aby sme sa stali na trhu s oce-
ľovým šrotom akčnou spoločnosťou. Cieľom tohto 
procesu v ŽP EKO QELET a.s. je neustále zlepšo-
vanie sa v celom cykle nákupu - spracovania - pre-
daja  oceľového šrotu, t.j. rozvíjať a zdokonaľovať 
riadiace procesy a jasné priradenie zodpovednos-
ti za plnenie úloh v riadiacich štruktúrach. Koneč-
ným výsledkom musí byt úspešná a prosperujúca 
firma. Tento cieľ si musia osvojiť a svojou každo-
dennou pracou napĺňať nielen akcionári spoločnos-
ti, ale aj zamestnanci na všetkých stupňoch riade-
nia a výroby.
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Z redakčnej pošty

Ing. Anna KOVÁČOVÁ, 
riaditeľka ZANINONI Slovakia, 

s.r.o.

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

Emil KOKLES, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.

1. Ako hodnotíte rok 2009
2. Čo očakávate od roku 2010

1. - Uplynulý rok nemožno ani 
v našej spoločnosti hodnotiť 
kladne. Po prvýkrát od svoj-
ho vzniku zaznamenala stra-
tu. Naša produkcia oceľové-
ho šrotu poklesla v porovna-
ní s rokom 2008 takmer o 40 
percent a okolnosti si vyžiada-
li 20 percentné zníženie sta-
vu zamestnancov. V prvom 
kvartáli roku 2009 sme praco-
vali v 60 percentnom pracovnom režime. Situácia 
v druhom a treťom kvartáli sa čiastočne stabilizova-
la a my sme predpokladali, že prijaté opatrenia sú 
dostatočné. V štvrtom kvartáli sme však zazname-
nali obrovský prepad v odbyte. V tom čase sme do-
dávali oceľový šrot len do ŽP a.s. a US STEEL Ko-
šice. Vzhľadom na naše spracovateľské  kapacity 
to bolo nedostatočné a spôsobilo to nárast straty. 
Na základe analýz vývoja vedenie spoločnosti pri-
jalo opatrenia a rozhodlo sa od 1. januára 2010 po-
silniť manažment skúsenými riadiacimi pracovníkmi 
zo ŽP v oblasti ekonomiky a obchodu, a  od 1. ok-
tóbra 2009 dať do prenájmu materskej spoločnosti 
ŽP prevádzku Piesok.
   Pozitívne môžeme hodnotiť situáciu  v oblasti zbe-
ru a spracovania autovrakov. Nielenže sme úspeš-
ne zvládli akciu šrotovné, ale v Žiline sme vybudo-
vali aj autorizované pracovisko a legislatívne sme 
zvládli otvorenie šestnástich zberných miest. Celko-
vo sme v roku 2009 vyzbierali a spracovali 8030 au-
tovrakov, zaradili sme sa medzi popredných spraco-
vateľov na Slovensku a splnili sme aj záväzok voči 
Recyklačnému fondu SR.

- Do roku 2009 sme vstupo-
vali s vedomím, že máme 
pred sebou náročné obdo-
bie, ktoré si vyžaduje rešpekt 
a disciplínu v každej oblasti. 
Boli prijaté úsporné opatre-
nia a hľadali sme  tie najlep-

šie spôsoby riešenia,  na elimináciu dopadov krí-
zy v našej spoločnosti. Myslím si, že práve vďa-
ka dodržiavaniu týchto zásad nebudeme  o mi-
nulom roku hovoriť len v negatívach.
   V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu 
vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Čo sa 
týka celkového  počtu prepráv, je to menej zhru-
ba o 30 percent. V roku 2009 sme obstarali spo-
lu 5 641 prepráv, z toho 4 555 exportov. Podiel 
exportu a importu je pritom porovnateľný s pred-
chádzajúcim obdobím. Rozdielna je však terito-
riálna skladba prepráv. Najviac sa nám udrža-
li prepravy na kratšie vzdialenosti do Rakúska, 
Maďarska a prepravy na území Slovenska. Evi-
dentný pokles exportov bol práve v tých najsilnej-
ších destináciach, ako Taliansko, Nemecko, Poľ-
sko a Čechy. Vyšší počet prepráv, v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom, sme zaznamenali do 
Turecka, Chorvátska, Rumunska, Grécka a Slo-
vinska. V minulom roku sme po prvýkrát úspešne 
realizovali prepravy tovaru do Iránu. 
  Chcela by som vyzdvihnúť aj prepravy nadroz-
merného tovaru, spolu 27 špeciálnych kamió-
nov, čo v predchádzajúcom období pre nás bolo 
ojedinelosťou. Úspešne sme zvládli organizá-
ciu nadrozmernej prepravy dlhého tovaru, tovaru 
s presahujúcou šírkou vozidla a tiež tovaru s roz-
dielnou hmotnosťou a presahujúcimi rozmermi, 
v rámci jedného prepravovaného celku.
   Z importov by som spomenula najmä priaz-
nivý nárast pri obstaraní prepráv z Nemecka a 
Čiech. Podarilo sa nám len s miernym prepadom 
udržať aj importy z Poľska. Ostatné sú porovna-
teľné a zodpovedajúce celkovému minuloročné-
mu vývoju. 
   V nami obstaranej železničnej preprave došlo 
k poklesu až o 60 percent. Prepravených bolo 
23 966 ton v 476 vagónoch, do Talianska, Ne-
mecka a Chorvátska. Pre zaujímavosť môžem 
uviesť, že v minulom roku sme priamo obsta-
rali alebo spolupracovali pri preprave tovaru do 
28 krajín sveta a zabezpečovali prepravu tova-
ru z 13 krajín.
   Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že tie-
to čísla sú na úrovni medzi rokmi 2003 a 2004, 
kedy spoločnosť dosiahla lepšie, ako priemerné 
výsledky počas svojej existencie.
    A takto by sa to malo odraziť aj vo výsledkoch 
hospodárenia spoločnosti. Primeraný pokles 
tržieb za predaj vlastných služieb, s ohľadom na 
počet prepráv, teritoriálne rozdelenie a tiež zni-
žovanie cien  v priebehu celého minulého roku.
  Nebudem teraz uvádzať konkrétne čísla, tie 
budú zverejnené až po schválení riadnej účtov-
nej závierky za rok 2009. Očakávame však klad-
ný výsledok hospodárenia, zisk. Za tento výsle-
dok ďakujem predovšetkým svojim kolegom 
a všetkým obchodným partnerom. A veľké po-
ďakovanie patrí spoločníkom Zaninoni Slovakia, 
s.r.o.,  za ich správne rozhodnutia a odporúčania 
k tomu, aby sme minulý rok zvládli a mohli našu 
činnosť vykonávať aj naďalej.

1. - Na prahu nového roka 
možno konštatovať, že minu-
lý rok, z pohľadu objemu pre-
daja výrobkov ŽP a.s. na čes-
kom trhu, zodpovedal ekono-
micko – hospodárskej situá-
cii vo svete. U väčšiny odbe-
rateľov došlo k poklesu výro-
by i predaja. Možnosti českého 
hospodárstva sú vďaka proex-
portne orientovanému priemyslu tesne naviazané 
na oživenie alebo recesiu, predovšetkým v štátoch 
Európskej únie.
   V prvom polroku uplynulého roka dochádzalo 
k dramatickému znižovaniu tempa hospodárske-
ho rastu v okolitých štátoch. Od júla 2009 sme za-
znamenali mierne zlepšenie a vývoj naznačuje do-
siahnutie krízového „dna“, čo potvrdzujú objednávky 
získané na štvrtý štvrťrok roku 2009, čo bolo z celé-
ho roka najpozitívnejšie. V konfrontácii s obchodným 
výsledkom roku 2008 došlo k markantnému poklesu 

Konkrétny predaj sortimentu ŽP a.s. v ČR v roku 2009:

Sortiment:                                                                            Tony:
Kontinuálne odlievané oceľové bloky 6 614
Valcované rúry 8 137
Presné rúry bezšvíkové + I.Q 2009 ŽPTTS s.r.o. 3 447
Zvárané rúry kalibrované DIN 2394 272
Zvárané rúry ťahané DIN 2393 47
Zvárané rúry veľkých priemerov 840
Navarovacie oblúky a redukcie 217
Hutnícka druhovýroba 575

predaja v komoditách 
kontinuálne odlieva-
ných oceľových blo-
kov a presných bez-

švíkových rúr ťahaných za studena. Z hľadiska po-
užitia a spracovania boli tieto výrobky zasiahnuté 
hospodárskou krízou veľmi citeľne.
2. - Ako som už povedal, ekonomicko – hospodársky 
vývoj v Českej republike v roku 2010 je veľmi úzko 
zviazaný s hospodárskou situáciou v okolitých štá-
toch. Bude preto závisieť od dynamiky oživenia do-
pytu a výrobných potrieb v zahraničí a na domácom 
trhu. Veľkoobchodné spoločnosti s hutníckym sor-
timentom znížili stavy skladových kapacít a avizujú 
pre prvý polrok roku 2010  zvýšenie odberu o zhru-
ba 10 percent. Zníženie stavu skladových kapacít je 
patrné aj z pohľadu pribúdajúcich urgencií a zisťo-
vania výrobného rozpracovania uplatnených objed-
návok, čo je v ostatnom čase veľmi častým javom. 
Výrobné spoločnosti orientované na oblasť automo-
bilovej výroby, výroby poľnohospodárskych strojov, 

prípadne strojárskej výroby, s kto-
rými ŽP Trade Bohemia, a.s., spo-
lupracuje, avizujú naplnenie výroby 
v objemoch zodpovedajúcich roku 
2009, prípadne s opatrnosťou uvá-
dzajú mierny nárast produkcie.
   ŽP TRADE Bohemia, a.s., dis-
ponuje tímom skúsených zamest-
nancov, ktorí kvalitným zákazníc-
kym servisom, aktívnym kontak-
tom zákazníkov a v neposlednom 
rade hľadaním nových obchodných 
možností, vyvinú v roku 2010 ma-
ximálne úsilie pre zabezpečenie 
čo najväčšieho objemu objedná-
vok pre sortiment Železiarní Pod-
brezová a.s.



1. - Som rád, že môžem konštatovať, že aj rok 2009 
bol pre našu spoločnosť rokom úspešným, aj keď 
rozhodne nie rokom jednoduchým. Dopady celosve-

tovej finančnej krízy sa dotkli 
pochopiteľne aj našej firmy, ale 
napriek všetkým problémom 
sa nám podarilo dosiahnuť plá-
novaný výsledok hospodáre-
nia, mimochodom najlepší za 
ostatných päť rokov. Podarilo 
sa nám zabezpečiť toľko zá-
kaziek, že sme nemuseli pri-
stúpiť k zásadnejším krízovým 
opatreniam. V roku 2009 sme 

úspešne dokončili rad významných projektov, naj-
mä v odbore Hydraulické lisy. Bol to napríklad projekt 
moderného lisu CKV 2650 pre Pilsen Steel, pre poľ-
ského zákazníka sme zrealizovali modernizáciu vy-
tlačovacieho lisu CXT 3000. Úspešná bola aj moder-
nizácia lisu CDR pre Mincovňu Kremnica. Pre juho-
kórejského zákazníka sme dodali nový kova-
cí lis CKW 60/70. Za najvýznamnejšiu zákaz-
ku vlaňajška však považujeme projekt mo-
dernizácie kovacieho lisu 113 MN pre fran-
cúzsku renomovanú spoločnosť CREUSOT 
FORGE. Táto francúzska firma je súčasťou 
skupiny AREVA a patrí k najvýznamnejším 
svetovým dodávateľom výkovkov pre zaria-
denia atómových elektrární. Zákazka bola 
extrémne náročná ako po technickej stránke, tak aj 
z hľadiska požadovaného termínového priebehu. 
Projekt bol dokončený v predstihu a zákazník nešet-
ril chválou nad perfektnou prácou celého realizačné-
ho tímu. Úspešné splnenie tejto zákazky má pre TS 
nesmierny referenčný význam.
    V odbore Valcovne a Vulkanizačné lisy sa však na-
plno prejavila súčasná situácia na svetových trhoch, 
že sa prakticky neinvestuje a zákaziek je veľmi málo, 
Aj napriek tomu sa nám však podarilo dodať niekoľ-
ko zákaziek, napr. pre nemeckú firmu SMS, pokra-
čovali, aj keď v obmedzenej miere, dodávky do USS 
Košice, menšie dodávky boli aj do Poľska pre WMN 
Gliwice.

   Významná časť našich výrobných kapacít bola 
v roku 2009 vyťažená výrobou zariadení pre rozsiahlu 
dodávku kovacieho lisu 105 MN pre Pilsen Steel. Lis 
má byť uvedený do prevádzky v druhej polovici roku 
2010. Za zmienku rovnako stojí úspešné uvedenie 
nového obrábacieho centra do prevádzky v našej vý-
robe. Niekoľkonásobné zvýšenie produktivity pri ob-
rábaní dielcov by malo prispieť k zvýšeniu konkuren-
cieschopnosti našich výrobkov.
   Veľkú pozornosť sme venovali zabezpečeniu záka-
ziek pre nasledujúce obdobie. Začiatkom roka sme 
spoločne so ŽĎAS, a.s. uzatvorili kontrakt na dodáv-
ku nového kovacieho lisu CKW 45/50 MN pre čín-
skeho zákazníka. Za historický úspech považuje-
me podpísanie „Letter of intent“, na dodávku kova-
cieho lisu CKV 140/170 MN pre juhokórejského zá-
kazníka a kovacieho komplexu pre zákazníka v Tu-
recku. Podľa pôvodných predstáv mali byť kontrak-
ty už podpísané, avšak vďaka finančnej kríze sa re-
alizácia projektu oneskoruje. Netrpezlivo očakávame 
ďalší vývoj v týchto, pre nás významných, projektoch. 
Za významnú pomoc musím v tejto súvislosti poďa-
kovať Železiarňam Podbrezová a.s., najmä pri prero-
kúvaní projektu v Turecku, či už prostredníctvom slo-
venského veľvyslanca v Turecku, alebo prostredníc-
tvom  vládnych inštitúcií pri návštevách najvyšších tu-

reckých predstaviteľov na Slovensku. Okrem 
uvedených projektov prerokúvame rad ďal-
ších, najmä pre zákazníkov na ázijských te-
ritóriách a Ruskej federácie. Domnievam sa, 
že v mnohých ponúkaných projektoch máme 
reálnu šancu na ich získanie.
   Za zásadný prínos roku 2009 považujem 
výrazné zvýšenie imidžu našej firmy na sve-
tových trhoch v oblasti dodávok veľkých ko-

vacích lisov.
2. - Pre rok 2010 máme zabezpečených zhruba 80 
percent potrebných zákaziek. Je to samozrejme sluš-
ná štartovacia čiara. Aj napriek tomu, že máme roz-
pracovaný rad nádejných obchodných prípadov, roz-
hodne nebude jednoduché potrebných dvadsať per-
cent zabezpečiť, a to najmä pre doplnenie výrobných 
kapacít.
   V roku 2010 neočakávame žiadne výrazné zlepše-
nie situácie na trhu. Naopak, konkurenčný boj o zá-
kazky bude ešte tvrdší a my sme si toho plne vedomí. 
Nekompromisné znižovanie nákladov a ďalšie zefek-
tívnenie práce celej firmy musí byť preto našou hlav-
nou prioritou.

1. - Pre spoločnosť ŽP 
Informatika s.r.o., bol 
uplynulý rok, ako pre 
väčšinu spoločností ro-
kom, na ktorý by sme 
najradšej čo najskôr 
zabudli. Ak by som mal 
predsa len nájsť neja-
ké pozitívum, tak krí-
za nás donútila zodpo-
vednejšie narábať s ná-
kladmi, efektívnejšie využívať zdro-
je, výrazne sme sa posunuli v ob-
lasti preukazovania kvality posky-
tovaných služieb. Do-
pady na našu spoloč-
nosť neboli zďaleka 
také, ako napríklad na ŽP a.s. Uká-
že čas, či prijaté opatrenia koncom 
roku 2008 a počas roku 2009 nevy-
volajú do budúcnosti neúnosnú po-
trebu zvýšenia nákladov na moder-

nizáciu IT.    
2. - Našou snahou je 
v roku 2010 zvýšiť o sto 
percent podiel realizo-
vaných zákaziek mimo 
ŽP GROUP. Všetko 
závisí od toho, ako sa 
bude dariť ostatným 
spoločnostiam. Vďa-
ka globalizácii veľkých 
IT spoločností, sa zvy-

šuje dopyt po špecialistoch,  je čo-
raz ťažšie udržať si špičkových od-
borníkov. Verím, že sa nám  plán 

na rok 2010 podarí 
realizovať, a tým eli-
minovať túto hrozbu 

a zároveň úspešne napĺňať straté-
giu rozvoja IS. Asi najťažšie v tom-
to období je zachovať si optimiz-
mus. Prajem každému, aby sa mu 
to v roku 2010 podarilo.  

1. - Minulý rok hodnotím z hľa-
diska fungovania našej spoloč-
nosti ako náročný, 
ale z hľadiska histó-
rie, ako jeden z naj-
úspešnejších. Úspeš-
ne sme zvládli, i keď 
s veľkým úsilím, pre-
chod na EURO, spoje-
ný s uvedením nových 
programov do praxe. 
V roku 2009 sa preja-
vili personálne zmeny, 
ktoré prebehli v spoločnosti v dru-
hej polovici roku 2008. Ukázalo 
sa, že personálne zmeny posil-
nili firmu z hľadiska kvality, ale aj 
zníženia vekového priemeru za-
mestnancov. Spoločnosť vsadila 
na mladosť a pružnosť, so zodpo-
vedným prístupom k plneniu ná-
ročných úloh a v neposlednom 
rade s ústretovým postojom k na-
šim klientom, čo sa oplatilo a po-
silnilo stabilitu a dobré meno fir-
my navonok.
  V roku 2009 sme rozpracovali 
obnovu  štyroch bytových domov, 
od projektovej prípravy až po sta-
vebné povolenie. Výsledkom me-
todickej prípravy a práce s vlast-

níkmi sú v súčasnosti komplet-
ne pripravené dva bytové domy 

na celkovú obnovu 
začiatkom roku 2010. 
Financovanie obno-
vy bude zabezpečené 
komerčným úverom 
za výhodných úroko-
vých podmienok. Ako 
správcovia sa chce-
me pri financovaní po-
kúsiť o zdroje z Európ-
skej  banky pre obno-

vu a rozvoj, cez program SLOF-
SEFF, v spolupráci so SLSP,  
ktorá v súčasnosti dopracúva 
s EBRO posledné podmienky na 
poskytnutie finančných 
prostriedkov.
   Výhodou uvedeného 
programu je, že pri spl-
není bankou stanove-
ných podmienok sa vracia  späť 
20 percent z investičných nákla-
dov do fondu opráv a údržby. Ide 
o veľmi zaujímavé sumy, preto 
chce správca využiť i túto mož-
nosť, a tak pomôcť svojim klien-
tom, aby ich „bolesť“ z financova-
nia týchto projektov bola čo naj-
menšia. 

2. - V tomto trende chceme pokra-
čovať i v roku 2010. Samozrejme, 
bežné činnosti spojené so sprá-
vou bytov a nebytových objektov, 
ako i poradenskú činnosť, chceme 
poskytovať na čo najvyššej úrov-
ni, s cieľom uspieť v konkurencii 
správcovských spoločností v tom-
to regióne.
   Začiatkom roku 2010 sa poda-
rilo dohodnúť rozšírenie poistných 
udalosti aj na vandalizmus, ktorý 
v predchádzajúcej poistnej zmluve 
nebol zahrnutý. Považujeme to za 
posun dopredu, nakoľko skutoč-
nosť je taká, že i v súčasnosti ob-
novené bytové domy, ktoré vlast-

níci splácajú niekoľko 
rokov, sú často znehod-
notené, predovšetkým 
výtvormi sprejerov, čím 
dochádza k znehodno-

teniu obnovy.  Bytové domy, kto-
ré boli už v minulosti poistené na 
nové hodnoty, túto zmenu v nákla-
doch nepocítia. Do roku 2010 pra-
jem všetkým zamestnancom spo-
ločností ŽP GROUP, vrátane ich 
vedenia, rodinným príslušníkom, 
zdravie, šťastie, veľa lásky a ná-
dej na lepšiu budúcnosť.
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Ing. Jozef URBAN, generálny riaditeľ  
ŽP Informatika s.r.o.

Ing.  Věra BULÁKOVÁ, riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o.

Prezradíte nám na úvod niečo 
o sebe?  Napríklad, čo vás privie-
dlo do Podbrezovej, odkiaľ a  kedy 
ste prišli a aké posty ste zastáva-
li doposiaľ?
   - Som rodák z Brezna a v Brezne 
aj žijem. Vyštudoval som Fakultu te-
lesnej výchovy a športu Univerzity Ko-
menského v Bratislave. 
Pracovať som začal ako 
učiteľ v Základnej ško-
le v Čiernom Balogu. Po 
niekoľkých rokoch som 
sa stal colníkom  a jede-
násť rokov som pracoval 
v Colnom úrade v Ban-
skej Bystrici. Zastával 
som viaceré funkcie, od 
„radového colníka“ až po 
riadiace funkcie v rámci colného úra-
du. V roku 2005 som z colného úradu 
odišiel a v septembri roku 2006 som 
nastúpil do zamestnania v Železiar-
ňach Podbrezová a.s.. Až do môjho 
prestupu do odboru obrany a ochra-
ny  som pracoval v personálnom od-
bore - referáte vzdelávania.
   Čo ma priviedlo do Podbrezovej? 
Železiarne Podbrezová a.s., som po-
znal zo svojich predchádzajúcich za-
mestnaní, predovšetkým z práce v 
colnom úrade. Zamestnanie v Žele-
ziarňach Podbrezová a.s., som bral 
ako posun v svojom profesionálnom 
živote a možnosť realizovať sa v sta-
bilnej a úspešnej firme.    
Môžeme načrieť aj do vášho súk-
romia? 
   - Som ženatý, mám dve, skoro do-
spelé deti. Vo voľnom čase sa sna-
žím venovať rodine, športu, rád si pre-
čítam dobrú knihu, prípadne sa ve-
nujem prácam okolo domu a tých je 
vždy dosť. 
Od vypuknutia svetovej krízy uply-
nulo už čosi vyše roka a situácia 
je stále zložitá. S akými pocitmi ju 
vnímate vy?
   - S takými,  ako ostatní. Sú to horšie 
časy a mám pocit, akoby sme si pred-

tým ani nepripúšťali, že takéto časy 
prídu. Nezostáva nám ale nič iné, len 
sa prispôsobiť, uskromniť sa, zvýšiť 
svoje úsilie a vydržať. Kríza raz určite 
skončí a máme šancu vyjsť z nej sil-
nejší. Čo ma mrzí je to, ako sa ku krí-
ze stavia verejný sektor. Ak by sa ku 
kríze  postavil verejný sektor tak, ako 

väčšina súkromných fi-
riem a prijali by sa  tvrdé 
obmedzujúce opatrenia, 
východisková situácia po 
skončení krízy by bola ur-
čite lepšia. 
Funkcia, do ktorej ste 
nastúpili, obnáša sku-
točne široké spektrum 
činností a vy sa s ňou 
oboznamujete postup-

ne. Je preto predčasné hovo-
riť o nejakých konkrétnych kro-
koch. Iste však už máte predstavu 
o tom, na čo budete klásť najväč-
ší dôraz pri zabezpečovaní svojho 
poslania. 
   - Väčšinu svojho „pracovného ži-
vota“ som pracoval ako člen ozbroje-
ného zboru a preto činnosti v odbo-
re obrany a ochrany mi nie sú cudzie. 
Chcem nadviazať na všetko dobré, čo 
v odbore obrany a ochrany vybudova-
né je. Určite  budem klásť dôraz na čo 
najväčšiu efektivitu pri zabezpečovaní 
úloh, ktoré odbor plní. V tomto smere 
je vždy priestor na zlepšenie.  Za veľ-
mi dôležitú považujem aj oblasť spolu-
práce s orgánmi štátnej správy. V tej-
to oblasti by som mohol využiť aj svo-
je osobné skúsenosti s prácou v štát-
nej správe. 

Je začiatok roka, čas nových že-
laní a predsavzatí. Prezradíte nám 
tie svoje?
   - Veľa zdravia  a rodinnej pohody. 
A pre nás všetkých, aby tieto ťažké 
časy, spojené s hospodárskou krízou, 
pominuli čo najskôr.

Zhovárala sa O. Kleinová

Predstavujeme vám
Dňa 1. januára 2010 bol do funkcie vedúceho 
odboru obrany a ochrany menovaný Mgr. Peter 
SUJA, ktorého sme požiadali o rozhovor:

1. Ako hodnotíte rok 2009
2. Čo očakávate od roku 2010

Ing. Václav SMAZAL,
generálny riaditeľ

TS Plzeň a.s.
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S T A B I L I T A , 
d.d.s., a.s. pri-
pravila pre 
svojich viac ako 
163 tisíc klien-
tov veľmi prí-
jemný „vianoč-
ný darček“ v 

podobe nadštandardného zhodno-
tenia ich úspor. V priebehu roka 
2009 vzrástli totiž účty sporiteľov 
o viac ako 8,5% p.a., pričom uve-
dené percento zhodnotenia pred-
stavuje už čistý výnos (teda vý-
nos po odpočítaní všetkých účtova-
ných poplatkov, ktoré účastníci pla-
tia za správu). Takéto výnosy si pa-
mätajú len „tí najvernejší sporitelia“, 
ktorí si v STABILITE šetria takmer 
od začiatku jej vzniku. Podobne vy-
soké zhodnotenie dosiahla STABI-
LITA naposledy v roku 2000, kedy 
bola situácia na finančných trhoch 
diametrálne odlišná a zhodnotenia 
na úrovni dvojciferných čísiel pat-
rili u klientov obdobných inštitúcii 

Vážení spolupracovníci,
s nástupom roku 2010 na nás 
všetkých opätovne číhajú rôz-
ne daňové povinnosti. Najrôz-
norodejšie dane sa stretávajú 
každoročne v januári.
Pripravila som pre vás krát-
ky prehľad januárových da-
ňových povinností.

Daň z nehnuteľností
pre rok 2010

   Každý kto bol a je vlastníkom 
nehnuteľného majetku (poze-
mok, byt, garáž, dom, a pod.), 
podával aspoň raz od roku 
2005 priznanie k dani z ne-
hnuteľností, v ktorom uvie-
dol výmery a podlažia svo-
jich nehnuteľností a vypočítal 
daň. Podľa tohto priznania mu 
obecný úrad  poslal platobný 
výmer, na základe ktorého za-
platil daň z nehnuteľností.  
   Priznanie k dani z nehnu-
teľností je v roku 2010 povin-
ný podávať teraz len ten vlast-
ník, u ktorého došlo v roku 
2009 k zmene stavu majet-
ku nehnuteľností. Čiže buď 
predal, daroval alebo kú-
pil, dostal, zamenil či zde-
dil nehnuteľnosť. Priznanie si 
musí vypočítať každý vlast-
ník sám a to na základe záko-
na č. 582/2004 Z.z. o miest-
nych daniach v znp. a zároveň 
podľa všeobecného záväzné-
ho nariadenia tej obce, v ktorej 
katastrálnom území sa prizná-
vaná nehnuteľnosť nachádza.
   Priznanie je vlastník povin-
ný podať do 31. januára 2010 
na predpísanom tlačive, ktoré 
je dostupné na každom obec-
nom alebo mestskom úrade. 
Takže, ak ste v roku 2009  kú-

Nenechávajte túto povinnosť 
na poslednú chvíľu

pili záhradku v Podbrezovej, 
predali byt v Brezne a zdedili 
rodičovský dom v Heľpe, máte 
tieto povinnosti:
- do 31. januára 2010 
podať priznanie k dani 
z nehnuteľností za zá-
hradku v Podbrezovej 
na Obecný úrad v Pod-
brezovej, podať prizna-
nie k dani z nehnuteľ-
ností za rodičovský dom v 
Heľpe na Obecný úrad v 
Heľpe. V každom prípa-
de ste však boli povinní 
oznámiť akúkoľvek zme-
nu vlastníctva nehnuteľ-
ností príslušnému obec-
nému alebo mestskému 
úradu do 30 dní od zápi-
su tejto zmeny v katastri 
nehnuteľností
   V prípade, že už ne-
vlastníte žiadnu nehnuteľ-
nosť v Brezne, nebude-
te podávať v Brezne prizna-
nie k dani z nehnuteľností. Ak 
aj v Brezne budete ešte vlast-
niť napr. garáž, potom ste po-
vinní priznanie za garáž podať. 

   Kolegovia, často zabúda-
me na oznamovaciu povin-
nosť voči obecným a mest-
ským úradom, čo tieto úrady 
môžu pokutovať.

Miestny poplatok
za komunálny odpad,

daň za psa
   Povinnosťou daňovníka – 

občana, je do konca januára 
2010 uhradiť miestny poplatok 
za odvoz komunálneho odpa-
du a daň za psa. Tieto dane 
a poplatky vyrubuje každo-
ročne obec všeobecne záväz-
ným nariadením obce. V tom-
to nariadení sú stanovené jed-
notlivé sadzby daní a poplat-
kov. Je v záujme každého ob-
čana, aby presne vedel, koľ-
ko má zaplatiť, aby  zbytoč-
ne nepreplácal alebo aby ho 
obec nenaháňala za nedo-

platky na dani. Preto si tre-
ba pozrieť obecné nariadenie. 

Zaplatiť daň za psa je povin-
nosťou občana do 31. ja-
nuára 2010, podľa sadzieb 
uvedených vo všeobecne 
záväznom nariadení obce. 
Napríklad, mesto Brezno 
pre rok 2010:
- nezdaňuje jedného psa 
chovaného v rodinnom 
dome, za každého ďalšie-
ho požaduje daň 16,59€,
- zdaňuje každého psa 
chovaného v bytovom 
dome sadzbou 49,79€, 
- zdaňuje 23,23€ každé-
ho prihláseného psa v zá-
hradnej chatke, chate 
a priľahlom pozemku, 
- zdaňuje 23,23 € každého 
prihláseného psa v ostat-

nej stavbe, v stavbe na pod-
nikanie, 
- zdaňuje 23,23 € každého 
prihláseného psa na pozem-
koch využívaných  na podni-
kanie.
   Ak v trvalých bydliskách jed-
notlivých členov domácnos-
tí nenastala zmena v porov-
naní s minulým rokom, nie je 
potrebné nahlasovať osobit-
ne platby za komunálny od-
pad pre tento rok. Len v prí-
pade, že občan požaduje zní-

ženie ročného  poplatku za 
niektorého člena domácnos-
ti, napr. z dôvodu štúdia mimo 
bydliska, práce v zahraničí, je 
potrebné túto skutočnosť do-
ložiť potvrdením školy o štúdiu 
alebo potvrdením zahraničné-
ho zamestnávateľa.

   Zároveň, ak podniká niekto 
z vašej rodiny a používa pri 
podnikaní motorové vozidlo 
(osobné, nákladné alebo  prí-
pojné)  je povinný do 31. ja-
nuára 2010 podať daňové pri-
znanie k dani z motorových 
vozidiel za rok 2009. Podni-
kateľ daň  vypočíta a prizná 
podľa množstva a druhu mo-
torových vozidiel používaných 
na podnikanie. Sadzby dane 
z motorových vozidiel sú uve-
dené vo všeobecne záväznom 
nariadení (VZN) príslušného 
vyššieho územného celku. Ak 
má podnikateľ, fyzická osoba, 
trvalé bydlisko v Brezne, riadi 
sa všeobecne záväzným na-
riadením Banskobystrického 
kraja. Ak firma so sídlom v Ži-
line používa vozidlá na podni-
kanie, naštuduje si VZN Žilin-
ského kraja. 

   Keďže 31. január 2010 pri-
padá na nedeľu, pre všet-
ky hore uvedené povinnos-
ti platí presun na najbližší pra-
covný deň, teda na pondelok 
1. februára 2010. Nenechá-
vajte si však splnenie tých-
to povinností na posledný deň, 
zbytočne ho strávite čakaním 
v rade.

Ing. Alena Kvačkajová,
odbor riadenia daní

a účtovníctva

   V zmysle stanoviska Daňového riaditeľstva SR k vystavovaniu potvrde-
ní na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby, podľa 
§ 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, o zaplate-
ní príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2009 si vás dovo-
ľujeme informovať, že:
- ak zamestnávateľ zráža príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 
na základe účastníckej (resp. predtým ešte zamestnaneckej) zmluvy, nie 
je potrebné dokladovať zrážky ešte aj tlačivom od doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti z dôvodu, že zrazené a odvedené príspevky sú preukázateľné 
priamo zo mzdového listu zamestnanca.

   STABILITA, d.d.s., a.s. bude teda automaticky zasielať potvrdenia iba sa-
moplatcom a SZČO, a to najneskôr do konca januára 2010.

   Ostatní klienti môžu v prípade nevyhnutnej potreby o potvrdenie požia-
dať spoločnosť:
- na ktoromkoľvek kontaktnom pracovisku STABILITA, d.d.s., a.s.,
- prostredníctvom infolinky 0800 11 76 76 (v tomto prípade je nevyhnut-
né nahlásiť číslo účastníckej zmluvy, z ktorej si klient želá potvrdenie vy-
hotoviť).

Allianz – Slo-
venská poisťov-
ňa, a.s., bude v 
roku 2010 za-
sielať potvrde-
nia na uplatnenie nezdaniteľných 
častí základu dane fyzickej oso-
by na základe požiadania našich 
klientov. Požiadať o zaslanie po-
tvrdení pre poistné zmluvy, kto-
ré spĺňajú podmienky na odpo-
čet, môžu prostredníctvom: inter-
netu, na stránke: www.allianzsp.

sk, od 1. janu-
ára 2010 osob-
ne na ktorejkoľ-
vek pobočke Al-
lianz – Sloven-

skej poisťovne, a.s., telefonicky 
na infolinke:
T - COM: 0850 122 222,
Orange: 0917 122 222,
T - Mobile: 0902 122 222,
v pracovné dni od 8. do 17,30 hod. 
prostredníctvom obchodného zá-
stupcu.

P O I S Ť O V Ň A

S TABIL ITA

DÔCHODKOVÁ
D O P L N K O V Á k bežným očakávaniam. Dnes, keď 

sa väčšina z nás uspokojí s 2,5 per-
centným zhodnotením na termíno-
vaných bankových vkladoch, je do-
siahnutý výnos o to cennejší. 
   A to by sme prirodzene nema-
li zabúdať na základný prínos ce-
lého produktu, ktorým je lukratív-
ny a pravidelný mesačný príspe-
vok zamestnávateľa, či ďalší bene-
fit v podobe daňových úľav, ktoré si 
klienti tretieho piliera môžu každo-
ročne uplatniť. Spoločnosti sa dari-
lo aj pri napĺňaní ďalších plánova-
ných ukazovateľov. Pribudlo 5 ti-
síc nových sporiteľov a objem 
spravovaných aktív vo fondoch 
vzrástol na takmer 208 miliónov 
eur.
   Viac o podrobnejšie sa o vý-
sledkoch minulého roka dozvedia 
klienti STABILITY z pripravované-
ho Spravodajcu, ktorý spolu s vý-
pismi z individuálnych účtov za rok 
2009 bude spoločnosť zasielať 15. 
februára 2010.

Stabilita má za sebou 
excelentný rok, jej klienti 

dôvod k maximálnej 
spokojnosti

Okienko pre daňovníka §
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Spoločnosť ŽP VVC, s.r.o., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Výskumno - vývojový zamestnanec
pre oblasť fyzikálnej metalurgie ocelí a materiálového inžinierstva.

Požadované predpoklady pre uchádzačov:
- vysokoškolské vzdelanie technického prípadne prírodovedného zamerania,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- skúsenosti z oblasti mikroštruktúrnych rozborov a analýz sú vítané.

Žiadosti do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na adresu:
ŽP VVC, s.r.o.,

Kolkáreň 35 
976 81 Podbrezová

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., tel.:048/645 4031, parilak@zelpo.sk

Termín prijímania žiadostí je do 31. januára 2010.

Zo 170. ročnej histórie
   V roku 2010 podbrezovské železiarne oslávia 170. výročie svojej existencie. V nasledujú-
cich číslach novín sa budete mať možnosť oboznámiť s históriou podrobnejšie. Pripravuje-
me totiž seriál článkov, z ktorých sa viac dozviete nielen o výstavbe valcovne na výrobu že-
lezničných koľajníc, prechode na nový výrobný program železiarní, ktoré v novodobej histó-
rii píšu dejiny minihuty na výrobu bezšvíkových ťahaných a valcovaných rúr, ale nezabudne-
me ani na skutočnosť, že s existenciou železiarní bol stále úzko spätý aj život niekoľkých 
generácií horehronských rodín. Na úvod si však pripomenieme všetky tohtoročné jubileá:

170. výročie
Myšlienka postaviť dvanásť železničných 
tratí v Rakúsko - Uhorskej monarchii pre-
rástla do návrhu bansko-štiavnického ko-
mornogrófstva v roku 1836, postaviť zá-
vod na výrobu koľajníc v blízkosti Hronec-
kého komplexu. Druhého februára 1838 
bolo vydané nariadenie na vypracovanie 
plánov  valcovne a o rok sa rozhodlo o jej 
umiestnení pod vŕškom Brezová.  V roku 
1840 sa začalo s výstavbou valcovne 
stavebnými prácami na vodných dielach  
a vyvlastňovaním pozemkov. (Podľa úda-
jov kronikára z roku 1853 mal závod tvar 
podkovy, v ktorej od zadnej časti až do 
stredu viedol vodný náhon.)

140. výročie
V roku 1870 boli zapálené tri desaťto-
nové siemens - martinské pece na kys-
lý pochod.

135. výročie
V roku 1875 bol v (Pod)brezovej (po-
známka: osada Brezová bola premeno-
vaná na Podbrezovú v roku 1919) vyval-
covaný prvý plech.

125. výročie
V roku 1885:
- bola ukončená veľká rekonštrukcia že-
leziarní, smerujúca k preorientovaniu vý-
roby na valcovaný materiál. Z komorné-
ho domu (Kamerhof) v Hronci bola pre-
ložená správa Hroneckého komplexu do 
(Pod)brezovej, 
- boli dostavané trate na valcovanie rôz-
neho profilového železa a valcovňa ple-
chov,
- bol zrealizovaný prvý parný pohon 
(2223 HP namiesto vodného 240 HP po-
honu bývalej valcovne) a kúrenie ply-
nom.

115. výročie
V roku 1895:
- bola dokončená výstavba hrubej trate 

ŽP  VVC, s.r.o., Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

na sochory,
- začali sa práce napojenia (Pod)brezo-
vej na železničnú trať Tisovec – Pohron-
ská Polhora – Brezno – (Pod)brezová. 
Stavba trvala dva roky,
- značný hospodársky efekt prinášala 
aj výroba kremíkovej pružinovej ocele, 
ktorú tavili v siemens – martinskej peci 
s kyslou výmurovkou a po vyvalcovaní 
zasielali do závodu Uhorskej akciovej 
spoločnosti v Budapešti.

105. výročie
V roku 1905:
- bola dokončená stavba budovy rúrov-
ne, v ktorej sa v nasledujúcom roku za-
čala výroba na dvoch tratiach O. Briede,
- boli odstavené pudlovacie pece,
- v oceliarni bola otvorená kováčska 
vyhňa.

100. výročie
V roku 1910:

- bola postavená univerzálna trať vo val-
covni a parná turbína o výkone 1200 HP,
- došlo k rozšíreniu oceliarne o SM pece 
č. 4, 5, 6, 7 na zásaditý pochod s kapa-
citou 20 ton,
- dostavaná bola vodná centrála v Du-
bovej,
- realizovaný bol vodovod na trase Lo-
pej – (Pod)brezová.

95. výročie
V období prvej svetovej vojny bola otvo-
rená prevádzka na šikmom výťahu 
(1915).

90. výročie
V roku 1920:
-1. januára bola daná do prevádzky jed-
na martinská pec, koncom júna aj dru-
há, čím železiarne zabezpečili trvalú 
prevádzku valcovne.

85. výročie
V roku 1925 bola zrušená tzv. „stará rú-
rovňa“ a na jej mieste bola vybudovaná 
nová jemná valcovňa.

80. výročie
V roku 1930:
- bola skúšobne spustená výroba v Man-
nesmannovej valcovni rúr,
- vyšlo prvých sedem čísel prvých robot-
níckych novín na Slovensku – Podbre-
zovan. 

75. výročie
V roku 1935:
- bol v oceliarni daný do prevádzky pa-
ketovací lis,
- železiarne začali výstavbu rafinérie 
olejov v Dubovej,
- bola dokončená výstavba obrábacej diel-
ne v Piesku, kde sa začalo aj so zbrojnou 
výrobou (tzv. mozaiky, súčasti zbraní).

65. výročie
V roku 1945:
- po druhej svetovej vojne bolo na obno-
vu závodu potrebné vynaložiť viac ako 
32 miliónov korún československých (do 
konca roka 1946 náklady stúpli na 75 
miliónov a v roku 1947 na 95 miliónov),
- národná správa bola na Železiarne 
Podbrezová a k nim prislúchajúcim zá-
vodom, uvalená 11. júna 1945.

60. výročie
Siedmeho novembra 1950 bol otvorený 
nový Učňovský domov Švermovych že-
leziarní v hrade v Slovenskej Ľupči, kto-
rý zanikol 1. augusta 1952.

50. výročie
V roku 1960:
- bola v oceliarni postavená prvá elek-
trická pec (A), v ktorej prvá tavba bola 
22. septembra 1960,
- sa začalo s výstavbou druhej EOP (B), 
ktorá bola ukončená o rok neskôr.

45. výročie
V roku 1965:

- bolo vybudované šrotové pole 
v Piesku,
- skončila sa výroba surového železa vo 
vysokej peci v Tisovci,
- v Podbrezovej bolo odovzdané ústred-
né laboratórium.

40. výročie
Prvá linka na výrobu navarovacích oblú-
kov bola sprevádzkovaná v roku 1970.

30. výročie
Treťou stavbou Rúrového programu 
bola výrobná prevádzkareň  ťaháreň rúr 
2, v ktorej sa začalo vyrábať 19. mája 
1980.

20. výročie
V roku 1990:
- 7. mája bol  položený základný kameň 
novej elektrooceliarne,
- 14. septembra bola zrušená jemná 
valcovňa profilov s výrobou rebierkovej 
ocele, aby uvoľnila miesto novej – 60 to-
novej elektrickej oblúkovej peci.

15. výročie
V roku 1995:
- vo februári prijalo Predstavenstvo ŽP 
a.s. Revitalizačný program,
- 9. mája získala spoločnosť certifikát 
ISO 9002, 11. júla certifikát spoločnos-
ti  Germanischer Lloyd pre oceľové bez-
švíkové rúry, 
- 25. mája získala firma právo na ochran-
nú známku a v tento deň získala zvarov-
ňa rúr veľkých priemerov certifikát TÜV,  
- 19. októbra vznikla spoločnosť s ruče-
ním obmedzeným ŽP obchodno-stra-
vovacie služby, dnes ŽP Gastro servis, 
s.r.o.

10. výročie
V roku 2000:
- bola prijatá Koncepcia a stratégia kva-
lity a environmentálneho manažérstva 
ŽP a.s., ktorej súčasťou je Politika kva-
lity ŽP,
-1. marca bola otvorená pobočka Do-
plnkovej dôchodkovej poisťovne Stabili-
ta v Podbrezovej,
- v máji odkúpili železiarne závodný klub 
a premenovali ho na Dom kultúry ŽP,
- v júni získala spoločnosť certifikát pod-
ľa normy VDA 6.1, ktorý jej umožňuje 
presadiť sa aj v náročnom konkurenč-
nom prostredí  automobilového prie-
myslu,
- augusta bola zaregistrovaná Nadácia 
Železiarní Podbrezová,
- v prvom polroku zmenil svoju tvár vstup 
do starého závodu rekonštrukciou budo-
vy personálneho odboru, odboru riade-
nia kvality (moderné laboratóriá) a vybu-
dovaným parkoviskom. Poslednou z ak-
cií bolo vybudovanie prírodnej expozície 
za budovou hutníckeho múzea, s troj-
rozmernými exponátmi z histórie výro-
by (strojné zariadenia z bývalej stripo-
vacej haly, SM oceliarne, valcovne jem-
ných profilov, rúrovne Mannesmann...),
- 20. júla získala firma certifikát ISO 
14000.

(vk)
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Jedálny lístok od 18. do 24. januára 2010 Jedálny lístok od 25. do 31. januára 2010 

Vakcináciu proti pandemickej 
chrípke spomalili sviatky

   Týždeň pred vianočnými 
sviatkami Slovensko doviezlo 
prvé dávky očkovacej látky 
proti pandemickej chrípke. 
Boli doručené do zdravotníc-
kych zariadení pre pracovní-
kov, ktorí pracujú pri lôžku pa-
cienta. V Banskobystrickom 
kraji ide približne o desať ti-
síc ľudí. „V týchto zariade-
niach začali očkovacie tímy 
očkovať ihneď, ale vzhľadom 
k tomu, že vianočné obdobie 
je charakteristické dovolen-
kami, zatiaľ sa podarilo za-
očkovať len malý počet zdra-
votníckych pracovníkov- na-
príklad v Banskej Bystrici len 
okolo stovky. Pri konzultácii 
s vedúcimi lekármi očkova-
cích tímov sme zistili, že oč-
kovanie dosiaľ prebieha bez 
problémov a neboli  hlásené  
žiadne jeho  nežiaduce účin-
ky. Predpokladáme, že po 

ukončení obdobia dovoleniek 
a voľna sa v očkovaní bude 
pokračovať úspešnejšie“, 
uviedla vedúca odboru epide-
miológie Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) v Banskej  Bystrici 
MUDr. Mária Avdičová. Podľa 
jej slov sa  môžu dať očkovať 
aj osoby, ktoré už boli očko-
vané proti sezónnej chrípke. 
Je to naopak výhoda, preto-
že sa doplní imunita  proti no-
vému kmeňu chrípky. V dru-
hej dekáde januára príde na 
rad očkovanie pracovníkov 
v ambulantných zložkách pr-
vého kontaktu a na prelome 
druhej a tretej januárovej de-
kády aj vakcinácia pacientov, 
ktorých zdravotný stav ich za-
raďuje medzi rizikové sku-
piny, ktoré treba prednost-
ne očkovať. Jedná sa naj-
mä o pacientov s diabetom, 

chronickými pľúcnymi a srd-
covými chorobami, pacientov 
s astmou, poruchami imunity 
a hlavne o tehotné ženy. Oč-
kovacie tímy  boli zorganizo-
vané preto, že očkovacia lát-
ka je balená v ampulkách pre 
10 dávok. Zaručí sa tým efek-

tívnejšia využiteľnosť vakcíny 
a nedôjde k stratám. 
   Podľa epidemiológov je toto 
obdobie typické pre ďalšie 
zvyšovanie chorobnosti. Oča-
kávajú, že jej  vrchol bude na 
prelome januára a februára. 
Vlani kulminovala chorobnosť 

v 8. kalendárnom týždni. Dl-
horočné skúsenosti ukazujú, 
že ak je január mrazivý, cho-
robnosť nestúpa tak prudko, 
ako keď je vlhký a teploty sú 
nad nulou. „Medzi všeobecné 
preventívne opatrenia okrem 
očkovania patrí hlavne prime-
rané obliekanie do vrstiev, či 
dodržiavanie pitného režimu, 
ktorý sa v zime podceňuje. 
Medzi preventívne oparenia 
patrí aj príjem dostatočného 
množstva vitamínov v podo-
be ovocia a zeleniny, ako aj  
dodržiavanie osobnej hygie-
ny. Častejšie umývanie rúk 
patrí dokonca medzi strate-
gické opatrenia. Je dobré sle-
dovať aj epidemiologickú si-
tuáciu. Keď epidemiológo-
via varujú, že chorobnosť na-
rastá, je dobré vyvarovať sa 
zhromažďovaniu sa v uzav-
retých priestoroch, akými sú 
kino, divadlo, či plaváreň“, 
konštatuje na záver MUDr. 
Avdičová.  
   Výskyt akútnych ochorení 
horných ciest dýchacích, kto-
rý aktuálne analyzoval Regio-
nálny úrad verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) v Banskej Bys-
trici za prvý kalendárny týž-
deň roku 2010 stúpol takmer 

o 16 percent. Za týmto vý-
vojom je však aj skutočnosť, 
že došlo ku kumulácii prípa-
dov z dvoch neúplných kalen-
dárnych týždňov - 53. týždňa 
z roku 2009 a prvého týždňa 
2010. Nebyť tohto dôvodu, dá 
sa predpokladať, že stav vo 
vývoji chorobnosti v Bansko-
bystrickom kraji   je stabilný.
   Výskyt je podľa vedúcej od-
boru epidemiológie RÚVZ 
v B. Bystrici MUDr. Márie Av-
dičovej vyšší hlavne v sku-
pine ochorení horných ciest 
dýchacích (akútne respirač-
né ochorenia – ARO), kde 
vzostup reprezentuje chorob-
nosť 1 605 chorých na 100 ti-
síc obyvateľov. Vzostup epi-
demiológovia zaznamena-
li aj v skupine chrípku napo-
dobňujúcich ochorení - pri-
bližne o 8 percent, čo repre-
zentuje chorobnosť 235 cho-
rých na 100 tisíc obyvateľov. 
„Všetky okresy hlásili len spo-
radický výskyt, čo znamená, 
že nikde sa nevyskytla žiad-
na lokálna epidémia.  Najviac 
prípadov zaznamenali okresy 
Veľký Krtíš, Krupina a Poltár. 
Najvyššia chorobnosť bola vo 
vekovej skupine 15 až 19 roč-
ných, nasledovali deti škol-
ského veku a za nimi veko-
vá skupina od 0 do 5 rokov.  
Najnižšia chorobnosť je trvale 
u ľudí v produktívnom veku, 
kde je chorobnosť len 118 na 
100 tisíc obyvateľov“, konšta-
tovala MUDr. Avdičová. 
   Ochorenia však boli spre-
vádzané aj komplikácia-
mi u 2,7 percenta pacien-
tov. Najčastejšie to boli zá-
paly dutín - sinusitídy, potom 
pneumónie a zápaly stredné-
ho ucha. Najvyšší je počet 
komplikácií u detí do 5 rokov, 
pomerne vysoký počet - 2,5 
percenta, je aj u dospelých 
vo veku od 20 do 59 rokov. 
Ďalší vývoj chorobnosti bude 
závisieť aj od zmeny poča-
sia a od toho, ako sa prejaví 
kumulácia detí v školách po 
prázdninách.

Mária Tolnayová,
hovorkyňa

RÚVZ B. Bystrica

Študenti našich súkromných škôl prijali 3. decembra 2009 
pozvanie poslanca NR SR a primátora Brezna Ing. J. Demiana 
a navštívili Bratislavu. Absolvovali prehliadku historickej časti 
mesta a zavítali aj do budovy NR SR. Po hodine otázok 
a odpovedí si prezreli celú budovu, kancelárie poslancov 
a galériu, venovanú 20. výročiu nežnej revolúcie. Za všetko 
hovoria slová študenta štvrtého ročníka Tomáša Hrabčáka: 
“Bol som milo prekvapený s prístupom a trpezlivosťou poslanca 
Jaroslava Demiana a hovorkyne, odpovedať na naše otázky. 
Ďakujem v mene všetkých za príjemné a hlavne zaujímavo 
strávené chvíle v parlamente.“

Mgr. D. Kvačkajová, výchovná poradkyňa SSOŠH ŽP

Študenti v parlamente

Pondelok
Polievka: slovenská hubová, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát
Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky

Pórovo-hráškový šalát, pečivo
Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka

Škvarkové pagáče
Utorok

Polievka: oravská fazuľová, pečivo
Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát
Morčacie soté na zelenine, tarhoňa, šalát

Koláč syrový so šampiňónmi
Astória – ovocný šalát so zeleninou, pečivo

Ryžový nákyp
Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao

Streda
Polievka: roľnícka, pečivo

Kur. rezeň s bazalkou a tym., slov. ryža, šalát
Brav. pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát
Palacinky s tvarohom a čokoládou

Štvrtok
Polievka: držková, pečivo

Brav. rezeň s pečeňou, zemiaky, uhorka
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Dusené kurča so slivkami, ryža
Horehronský syrový šalát, pečivo

Zapekaná brokolica s tofu
Šišky s nutelou, pečivo

Piatok
Polievka: krúpková, pečivo

Hamburské bravčové stehno, knedľa
Zbojnícke kuracie stehno, ryža, šalát
Zem. knedličky s úd. mäsom, kapusta
Cestovinový šalát so salámou a kapiou

Šéfovský šalát
Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka

Sobota
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo
Bravčový rezeň na hubách, zem., šalát

Nedeľa
Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Námornícke hov. mäso, tarhoňa, šalát

Pondelok
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo

Furmanský vypr. kur. rezeň, zem. kaša, šalát
Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, šalát

Tortelíny so šunkou, syrová omáčka
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo

Údené mäso, dus. kyslá kapusta
Šúľance s makom

Utorok
Polievka: hovädzia s cestovinou, pečivo

Plnená paprika, knedľa
Morčacie prsia s paprikou a brok., ryža, šalát

Krúpové rizoto s klobásou a hubami
Grécky šalát, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Tvarohový nákyp s višňami

Streda
Polievka: frankfurtská, pečivo

Milánska hovädzia pečienka, cestovina
Pečené kuracie stehno s kapustou, zem.

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Šalát pikantný šampiň. so šunkou, pečivo
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha

Plnené rožky orechové, kakao
Štvrtok

Polievka: kap. s paprikou, pečivo
Prírodný kurací rezeň, ryža, šalát

Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Pizza s údeným mäsom
Rančerský šalát, pečivo

Losos na masle, mexická zelenina
Marhuľový koláč kysnutý, kakao

Piatok
Polievka: brokol. s fazuľou, pečivo

Znojemský hov. guláš, slov. ryža, šalát
Vypr. mor. dukáty so syrom, zem., tat. omáčka

Klužská kapusta
Windsorský šalát, pečivo

Farfally so zeleninovou omáčkou
Dukátové buchtičky s vanil. krémom

Sobota
Polievka: zel. s liatym cestom, pečivo

Kur. stehno na smotane s hlivami, knedľa
Nedeľa

Polievka: terchovská, pečivo
Záhradnícke brav. stehno, ryža, šalát



Dňa 5. decembra uplynuli dva roky odvte-
dy, čo nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a starý otec

Martin DANIŠ.
S láskou spomína manželka s deťmi

...

Dňa 15. decembra uplynulo prvé výročie 
od úmrtia nášho drahého manžela, otca a 
starého otca, brata a švagra

Róberta AMTMANNA
z Mýta pod Ďumbierom

S láskou spomína celá rodina
...

Dňa 16. decembra uplynú štyri roky ako 
nás navždy opustil drahý a milovaný man-
žel, otec a starý otec

Otakar BREJZA z Piesku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 

syn, dcéra s rodinou a celá rodina
... 

Dňa 22. decembra uplynul prvý smutný 
rok, ako zomrel náš drahý

Viliam MIŠÚT.
Navždy ostaneš v našich srdciach.

S láskou spomínajú manželka, syn
s manželkou, vnuk a vnučka

...
Dňa 2. januára uplynie šesť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil manžel, otec a sta-
rý otec

Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.
S láskou spomína manželka s rodinou

...
Dňa 5. januára  uplynul rok, čo nás navždy opustil náš dra-

hý manžel, otec a starý otec
Jozef ŠPERKA

z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú manželka 

a synovia s rodinami, 
ako aj sestra s manželom

...
Dňa 23. novembra uplynuli tri roky odvte-
dy, ako sa s nami navždy rozlúčil milovaný 
manžel, otec, starý a prastarý otec

Ján KRAJČI z Brezna.
S láskou spomínajú manželka,

syn a dcéra s rodinami

„Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk už vám nemô-
žem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s kaž-
dým, kto ma mal rád.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, 

ktorí prišli odprevadiť na poslednej ces-
te našu mamu, starú a prastarú mamu

Valériu KŇAZÍKOVÚ z Osrblia.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dycho-
vej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracov-
níkom, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim drahým manželom, ot-
com a starým otcom

Jurajom KOHÚTIKOM
z Dolnej Lehoty.

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

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, 
susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s milovaným manželom, bratom, zaťom a švagrom  

Róbertom SOJAKOM z Brezna 
-  Mazorníkova. 

Zároveň ďakujeme za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokú-
šali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manželka a ostatná smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým kolegom, spolupracovníkom a ka-
marátom za účasť na poslednej rozlúčke s milovaným 
manželom  a otcom
Jozefom PASTOREKOM z Brezna,

a za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký 
žiaľ. Dychovej hudbe ŽP ďakujeme za 
dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina Pastoreková
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SpomienkyPoďakovania

Ďakujem generálnemu riaditeľovi Železiarní 
Podbrezová a.s. Ing. Vladimírovi Sotákovi za 
úsilie vynaložené pre záchranu života môjho 
manžela Jozefa Pastoreka.                Manželka

   Európska únia patrí k najbo-
hatším oblastiam sveta, napriek 
tomu má sedemnásť percent 
Európanov natoľko obmedzené 
prostriedky, že si nemôžu dovo-
liť základné potraviny a majú ne-
dostatočný alebo obmedzený prí-
stup k službám, prípadne si ne-
môžu dovoliť základné služby, 
ako je zdravotnícka starostlivosť 
a takmer 80 miliónov z celkové-
ho počtu 495 miliónov obyvateľov 
únie žije pod prahom chudoby.
   Chudoba sa meria pomocou 
rôznych ukazovateľov, ako naprí-
klad dĺžka života, úroveň vzdela-
nia a príjem obyvateľa. Za chu-

dobného sa považuje človek, kto-
rý musí vyžiť z menej ako jedné-
ho eura denne, čo je naozaj málo. 
Tieto čísla sú zarážajúce, najmä 
keď si s chudobou spájame čas-
to rozvojové krajiny, kde panuje 
podvýživa, hlad, nedostatok čistej 
vody a rôzne choroby.
   Skoncovať s chudobou a sociálnym 
vylúčením sa nedá hneď a keďže 
kľúčovým záväzkom Európskej 
únie a jej členských štátov je so-
lidarita a sociálna spravodlivosť, 
rok 2010 bol vyhlásený za Európ-
sky rok boja proti chudobe a soci-
álnemu vylúčeniu.

Zdroj: REIC BB

MO SRZ Podbrezová si vás dovoľu-
je pozvať na

23. RYBÁRSKY PLES,
ktorý sa uskutoční 22. januára 2010 

v priestoroch Domu kultúry
Železiarní Podbrezová.

Na plaváreň po novom
Krytú plaváreň v Mazorníkove môžete navštíviť v čase vyhradenom 
pre zamestnancov ŽP a rodinných príslušníkov - v stredu od 18. do 20. 
hodiny a v nedeľu od 10. do 12. hodiny.

   Je to tak. 
P r i r o d z e n á 
cesta k škol-
skému vzde-
l á v a c i e m u 
programu ve-

die cez projekty. Učí totiž uči-
teľov premýšľať o obsahu i for-
me vzdelávania inak, než boli 
doteraz zvyknutí. Myslieť hlav-
ne na žiakov, nielen na učivo. 
Svoje o tom vedia aj učitelia zo 
Súkromnej SOŠ hutníckej Že-
leziarní Podbrezová.
   Už po tretíkrát sme využi-
li šancu a reagovali na výzvu 
Agentúry Ministerstva školstva 
SR pre štrukturálne fondy EÚ 
v rámci operačného progra-
mu Vzdelávanie, ktorej cieľom 
je premena tradičnej školy na 
modernú. Náš projekt „Refor-
ma a tvorba  školského vzdelá-
vacieho programu s inováciou  
didaktických prostriedkov“ bol 
úspešný a bol nám schválený 
príspevok v sume vyše dvesto-
tisíc eur.
   Projekt sme začali realizo-
vať v októbri 2009 a bude trvať 
dvadsaťtri mesiacov. Je zame-
raný na inovovanie a zmoder-

nizovanie obsahu vzdelávania 
a metód vo vyučovaní a na prí-
pravu učiteľov s novými kom-
petenciami pre prácu v moder-
nej škole 21. storočia (pre žia-
kov menej memorovania, za-
ujímavejšie a pestrejšie hodi-
ny, pre učiteľov lepšie mož-
nosti na sebarealizáciu). Ak-
tivity projektu sú postavené 
tak, aby umožnili zmeniť spô-
sob výučby z tradičnej na zá-

živnú elektronickú, založe-
nú na informačných technoló-
giách, simuláciách a automa-
tickom vyhodnocovaní údajov. 
V priebehu realizácie jednotli-
vých aktivít dôjde k vytvoreniu 
lineárnych pomôcok, učeb-
ných textov, skúšobných tes-
tov a videoprezentácií. Stane-
me sa tak školiacim a vzdelá-
vacím pracoviskom, ktoré bude 
mať vlastné materiály v oblas-
ti  mechatroniky a strojárstva v 
audiovizuálnej podobe.
   V priamej nadväznosti na 

uvedené aktivi-
ty projekt dáva 
škole možnosť 
inovovať didak-
tické prostriedky. 
Úroveň školy sa 
zvýši prostredníctvom zakúpe-
nia a využívania nových tech-
nológií a učebných materiálov. 
Zrealizuje sa vytvorenie praco-
viska pneumatiky a elektropneu-
matiky pre praktické zapájanie 
obvodov. 
   Prostredníctvom projektu za-
bezpečíme vzdelávanie s ohľa-
dom na regionálne podmienky 
a potreby trhu práce,  a zvýšime 
adaptabilitu absolventov pod-
ľa požiadaviek zamestnávate-
ľa. Na záver projektu zostanú 
pre účely výučby novovytvore-
né moderné didaktické mate-
riály a  učebňa vybavená mo-
derným zariadením, ktorá bude 
slúžiť odbornej príprave v škole.
   Uvedený projekt sa realizu-
je vďaka podpore Európskeho 
sociálneho fondu v rámci ope-
račného programu Vzdelávanie 
(www.esf.gov.sk).

PaedDr. Katarína Zingorová,
manažér publicity

pracovné jubileá

35 - ročné
Kazimír MARTINKOVIČ

30 - ročné
Štefan GREGUŠ, Anna DOBIAŠOVÁ, Ema KUCBELOVÁ, Mária 

PAČESOVÁ

25 - ročné
Soňa DUBÉCIOVÁ, Dušan HÁLKA, Jaroslava NÚTEROVÁ, Oľga 

PRESPERÍNOVÁ

20 - ročné
Jozef HEILER, Milan KURACINA, František MUCO, Milan ORAV-

KIN, Milan POPROVSKÝ, Terézia ŠIMINSKÁ

životné jubileá
Milan GIERTL, Vladimír GIERTLI, Ľubomír JUHANIAK, Mária JU-
ROŠOVÁ, Juraj KŇAZOVICKÝ, Pavol KOŠTIAL, Anna MAJERÍ-
KOVÁ, Pavel ORAVKIN, Emil RIES, Oľga GAJDOŠÍKOVÁ, Pavol 
GIERTL, Daniel HRNČIARIK, Miroslav HUŤKA, Dušan KOČICKÝ, 
Miroslav KUREK, Milan LENK, Jozef MAKOVNÍK, Jaroslav OBO-
ŇA, Ing. Marián STRMEŇ, Vladimír TOKÁR, Anton TŔNIK, Viera 

VOLFGANGOVÁ, Jozef JANOŠTIAK, Jaroslav NEDELJAK,
Ján ŠVANTNER

V decembri odišli do dôchodku
Ing. Ján GIERTL, Ján KAZÁR,

a do predčasného dôchodku
Marian GREGOR, Edita KRAKOVSKÁ, Štefan POTKÁNY.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakujeme za odve-
denú prácu a do ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.

Rok 2010
Európsky rok boja proti chudobe 

a sociálnemu vylúčeniu

Odišli do dôchodku

Blahoželáme jubilantom – 
januárovým

Žrebovali sme
Správne znenie tajničky v krížovke vianočného čísla znie: „Predsa môj 
splnený vianočný sen.“ Výherkyňou je Monika Štulrajterová zo ŽP In-
formatika, ktorá si cenu venovanú Ing. V. Bulákovou, riaditeľkou ŽP 
Bytos, s.r.o., môže vyzdvihnúť v redakcii.

AKO PROJEKTY
PREMIEŇAJÚ ŠKOLU

Kontaktná osoba: Eduard Linder (0904 511255)
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   Druhým kolom Slovenského po-
hára žiakov pokračoval kolotoč 
zjazdárov o body do konečného 
hodnotenia v rebríčku. V dňoch 

9. a 10. januára v Jasnej členovia 
Lyžiarskeho klubu ŽP Šport, a.s., 
bojovali nielen s nepriaznivým 
počasím ale aj s nástrahami tra-
tí v slalome a obrovskom slalome. 
   V kategórii starších žiačok sa 
v slalome Kamila Petrincová 
umiestnila na peknom 8. a Dian-

ka Kováčiková na 9. mieste. Z 
mladších žiačok skončila Denisa 
Mutišová na 14. mieste. Trať ob-
rovského slalomu najlepšie zvlá-

dla Kamila Petrincová 18., Dian-
ka Kováčiková  bola 19. a z mlad-
ších žiačok na 21. mieste Deni-
sa Mutišová.  
   Predžiaci absolvovali svo-
je prvé preteky  Slovenského po-
hára v obrovskom slalome 9. ja-
nuára v Zuberci a 10. januára na 

Kubínskej holi, kde sa Alica Su-
rová umiestnila na 10. a zo star-
ších predžiačok Ema Surová na 
15. mieste.

   

Aj napriek nepriaznivým tréningo-
vým podmienkam, kedy sme mali 
v úvode sezóny nedostatok snehu, 
neurobili naši pretekári hanbu a ve-
ríme, že sa v budúcich kolách po-
pasujú so svojimi rovesníkmi o lep-
šie umiestenia.

(DK)

Prvé body našich zjazdárov!

   Na decembrových 
Majstrovstvách SR 
v cyklokrose v mlá-
dežníckych kategó-

riách v Pravenci si podbrezov-
skí cyklisti vybojovali dva maj-
strovské tituly. V spoločnej ka-
tegórii žien a junioriek zvíťazila 
staršia žiačka Tereza Medve-
ďová a v kategórii kadetov bol 
prvý Ondrej Glajza.
   V celkovom poradí Sloven-

ského pohára v cyklokrose 
v kategórii kadetov patrili pod-
brezovským cyklistom prvé šty-
ri priečky – 1. Ondrej Glajza, 2. 
Šimon Vozár, 3. Ivan Schwar-
zbacher, 4. Michal Donoval. 
V žiackej kategórii skončil 4. 
Daniel Mihalíček a 7. Pavol Ro-
háč. Hoci Tereza Medveďová 
vo vinále neštartovala, odniesla 
si víťazstvo v celkovom hodno-
tení kategórie žien a junioriek.

(PM)
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   V areáli Biatlonu v Osrblí sa od 29. decembra 2009 do 
10. januára 2010  uskutočnili nominačné preteky v bežec-
kom lyžovaní a biatlone. V závere roka to boli Majstrov-
stvá Slovenska pre kategórie – muži A, ženy A, juniorky 
a 1. kolo Viessmann pohára v biatlone pre dorastencov 
a veteránov s medzinárodnou účasťou pretekárov z Poľ-
ska a Maďarska. 

   Pretekári Oddielu bežeckého lyžovania a biatlo-
nu ŽP Šport, a.s.:
- v rýchlostných pretekoch (RP) a v pretekoch 
s hromadným štartom (PHŠ) obsadili: ktg. junior-
ky 20 – 21 r.:  7. Jana Pastúchová v RP  (6. v PHŠ.), 

muži A 22 – 35 r.: 9. Peter Ridzoň (8.), dorastenci A 16 – 17 
r.:  6. Martin Kupec (5.), 7. Michal Marčok (10.),  8. Peter Sei-
fert (6.), dorastenci B 18 – 19r.: 3. Ondrej Švantner (2.), 6. Ru-
dolf Michalovský (4.), 10. Jakub Fendek (10.), 12. Martin Kvač-
kaj a 13. Juraj  Lešťan (11.), dorastenky B 18 – 19 r.: 7. Andrea 
Hôrčiková (5.), 16. Katarína Kupcová (13.), ženy 31 r. a staršie: 
2.  Dana Niňajová Bartalská, muži 46 r. a starší: 2. Marian Ka-
zár (2.), 
- vo verejných pretekoch žiakov v rýchlostnom biatlone, 
ktoré sa uskutočnili 8. januára,  obsadili v katg. žiaci a žiačky 
10 – 11 r.: 1. Dušan Peťko, 2. Miloš Janík, 5. Zuzana Longaue-
rová, 5. Lucia Janíková, žiaci a žiačky 12 – 13 r.: 1. Marek Bre-
zina, 5. Tomáš Longauer, 3. Karin Kazárová, 5. Hana Lešťa-
nová, 6. Kristína Janíková, žiaci 14 – 15 r.: 4. Adrián Barbierik,
- vo vytrvalostných pretekoch, ktoré boli zároveň i maj-
strovstvami SR 9. januára a v rýchlostných pretekoch 10. 
januára obsadili - v kateg. juniorky 20 – 21 r.: 11. Jana Pas-
túchová (8.), muži A 22 – 35 r.: 2. Peter Ridzoň (4), dorasten-
ci A 16 – 17 r.: 12. Martin Kupec (2.), 10. Michal Marčok (7.) 
a 3. Peter Seifert (6.), dorastenci B 18 – 19 r.: 3. Ondrej Švant-
ner (4.), 14. Jakub  Fendek (21.), 16. Martin Kvačkaj (23.), do-
rastenky B 18 – 19 r.: 2. Andrea Hôrčíková (3.), 12. Katarína 
Kupcová (10.), muži 46 r. a starší: 2. Marian Kazár (2.). 
   Tituly majstrov Slovenskej republiky vo vytrvalostných 
pretekoch si vybojovali: Peter Ridzoň, Ondrej Švantner 
a Andrea Hôrčíková.
   Do nominácie na majstrovstvá sveta juniorov a kade-
tov 2010 v biatlone sa prebojovali Ondrej Švantner a An-
drea Hôrčíková.

(mk)

    Seriál gastronomických podu-
jatí „Lyžovačka s veľkou chuťou“ 
pokračuje 16. januára. V rámci 
tohto kulinárskeho dňa si budú 
môcť návštevníci pochutnať na 
špecialitách rakúskej kuchyne. 
   Druhé podujatie tohtoročnej 
sezóny sa uskutoční v Lyžiar-
skom areáli na Táľoch, kde sa 
o skvelú zábavu postarajú DJ 
a maskot strediska – medveď 
Hugo.

Predám rozťahovací stôl 
a práčku Romo kombi. 
Kontakt: 617 5877, 0908 
147221

...
Predám stavebný pozemok v 
Brezne. 
Kontakt: 0905511505

   V kolkárni Domu športu 
ŽP Šport, a.s., sa 6. januára 
uskutočnili Majstrovstvá Ban-
skobystrického kraja v kate-
górii mužov. Majstrom kra-
ja sa pre rok 2010 stal Jo-
zef Pešta skvelým výko-
nom 670 bodov. Druhé aj 

   Deviateho januára vycestovali hráči Podbrezovej na priateľ-
ský zápas do Talianska, kde sa stretli s talianskym majstrov-
ským tímom KK Neumarkt. Podbrezovské družstvo prilákalo 
okolo 100 zvedavých divákov, ktorí zaplnili kolkáreň na prask-
nutie. Hlavným ťahákom bol samozrejme Vilmoš Zavarko (na 
snímke prvý zľava), svetový rekordér, ktorý potvrdil svoju do-
minanciu v kolkárskom športe vytvorením nového rekordu kol-
kárne – svetovým výkonom 714 bodov. Rovnako šesť naj... vý-
konov podbrezovských hráčov vysoko prekonalo doterajší re-
kord družstva, ktoré v súčte dosiahlo 3 866 bodov.

KK Neumarkt : ŽP Šport Podbrezová 3:7
4 848:5 015 (606,0:626,9)

Zostava a body: Vilmoš Zavarko 714, Radoslav Foltín 661, 
Jaroslav Truska 642, Jovan Čalič 638, Ondrej Kyselica 622, 
Bystrík Vadovič 589, Tomáš Pašiak 579, Milan Tomka 570.

   V macedónskom Skopje sa 
uskutočnil Turnaj „A“ kate-
górie NBC, ktorý je započí-
tavaný do poradia vo Sveto-
vom rebríčku NBC. Podbre-
zová potvrdila svoju stúpajúcu 
formu a bez problémov doká-
zala zvíťaziť, pričom vytvorila 
nový rekord kolkárne s hod-
notou 3 715 bodov. V jednot-
livcoch si prvé miesto vybojo-
val Jovan Čalič, utvoril nový 
rekord kolkárne výkonom 662 
bodov. Výborne mu sekundo-
val Vilmoš Zavarko, ktorý vý-
konom 642 bodov obsadil tre-
tiu priečku.                         kys

   S rokom 2009 sa lúčili bežci z celého Slovenska 31. de-
cembra v Michalovej „Silvestrovským behom“. Od štartu 
šesťdesiatku bežcov neodradilo ani chladné počasie. Pa-
vol Faško absolvoval trať v celkovom hodnotení ako štvr-
tý, vo svojej kategórii nad 40 rokov zvíťazil. Víťazne sa 

darilo aj Jane Dančíkovej zo ŽP Informatika, v kategórii žien, kto-
rá si prvým miestom vylepšila svoj celoročný priemer.                vk 

Majstrovstvá Banskobystrického
kraja v réžii našich hráčov

Úspešné kolkárske trio, zľava: Foltín, Pešta, Vadovič

tretie miesto obsadili hrá-
či Podbrezovej Bystrík Va-
dovič a Radoslav Foltín, 
ktorí dosiahli rovnaký vý-
sledok 639 bodov a o po-
radí rozhodla lepšia do-
rážka Vadoviča. Umiestne-
nie ostatných hráčov Kolkár-

skeho oddielu ŽP Šport a po-
stup na majstrovstvá Sloven-
ska si vybojovali – Ondrej Ky-
selica (613), Peter Šibal (612) 
a Milan Tomka (598). Bez po-
stupu v prvej desiatke skon-
čil 8. Tomáš Pašiak (598), 11. 
Radoslav Kürty (584), 12. Ja-
roslav Truska (582), 23. Sta-
nislav Vais (536) a 35. Pavol  
Jakubec (396).

O. Kyselica

Na turnaji NBC
nový rekord Zavarko exceloval

V Pravenci sa cyklokrosárom darilo

Silvestrovský beh

BIATLONISTI BOLI NOMINOVANÍ
NA MAJSTROVSTVÁ SVETA

Inzertná služba


