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Z obsahu čísla
vyberáme:

Novoročný prípitok
Dňa 11. januára sa uskutoč-
nilo stretnutie Predstaven-
stva Železiarní Podbrezová 
a stredného manažmentu s 
významnými predstaviteľmi 
verejnoprávnych, spoločen-
ských a kultúrnych inštitúcií 
Banskobystrického kraja.
Prítomných privítal predseda 
Predstavenstva ŽP Ing. Vla-
dimír Soták a slova sa ujal aj 
predseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja Ing. 
Ján Lunter.
eleziarne Podbrezová                čítajte na strane 

P. Motyčková
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istorický rok 
na hrade upča
Hradná dominanta nad ob-
cou Slovenská Ľupča sa kaž-
dým rokom teší čoraz väčšej 
návštevnosti. V roku 2018 
sa prvýkrát v histórii „pre-
hupla“ cez hranicu 20 000 
návštevníkov. Každým ro-
kom sa hrad stáva turisticky 
atraktívnejším. V roku 2018 
sa návštevnosť zvýšila o 6,75 
percenta a dosiahla úroveň 
20 889 návštevníkov.

Naše da ové
 povinnosti
Každý z nás by mal vedieť 
skutočnosť, že obce, mes-
tá a VÚC určujú povinnosti 
svojich občanov všeobecne 
záväznými nariadeniami a 
jednou z prvých ročných da-
ňových povinností je priznať 
nehnuteľnosti pre účely ich 
zdanenia, nahlásenie zmeny 
počtu osôb, za ktoré platíme 
poplatky za odvoz komunál-
neho odpadu alebo nahlásiť 
zmenu počtu našich psov.“ Železiarne majú 

niekoľko predností. V 
prvom rade je to kva-
lita našich výrobkov, 
ktorú dosahujeme a 
ktorá v posledných ro-
koch, v aka investí-
ciám v oceliarni alebo 
vo valcovni, išla rapíd-

ne hore.

P roup čítajte na strane 

Opravy v oceliarni
V závere roka 2018, v termí-
ne 13. – 19. decembra, sa 
súbežne na všetkých stredis-
kách prevádzkarne oceliareň 
uskutočnila plánovaná zimná 
odstávka. Pracovali na nej v 
predĺžených pracovných 
zmenách zamestnanci pre-
vádzkovej údržby oceliarne, 
v počte šesťdesiat strojných 
údržbárov, tridsaťdeväť elek-
troúdržbárov a osem za-
mestnancov oceliarne. 

 P čítajte na strane 

Dňa 1. januára 2019 bol do fun -
kcie obchodného riaditeľa meno -
vaný Ing. Vladimír Soták ml., kto -
rého sme požiadali o rozhovor. 

Pán riaditeľ, do že -
leziarní ste nastúpili 
hneď po ukončení 
v y s o ko š ko l s ké h o 
štúdia. Priblížite 
nám svoje doterajšie 
pôsobenie? 
 - Po skončení vy-
sokej školy, v júli 
2000, som nastúpil 
do obchodného úse-
ku, konkrétne do tu-
zemského predaja, 
kde som sa zaúčal. 
Učil som sa pracovať s normami, 
cenníkmi a všetkým, čo súviselo 
s tuzemským predajom. Hlavnou 
náplňou práce bolo vypracováva-
nie cenových ponúk. Približne o 
rok neskôr som zmenil pracovnú 
pozíciu a vykonával som funkciu 
asistenta obchodného riadite-
ľa  Ing. Júliusa Kriváňa. Tu som 
pracoval osem rokov. Za ten čas 
som postupne preberal komisiu 
pre druhovýrobu, kde sme potre-
bovali zvýšiť predaj delených rúr, 
ktorý nebol v tom čase dostatoč-
ne rozbehnutý. Okrem iného som 
mal na starosti aj reklamácie, pri 
ktorých som sa veľa naučil. 

V čase krízy som bol menova-
ný do funkcie vedúceho odboru 
predaja a marketingu, kde som 
pôsobil až doteraz. Mojou prácou 
bolo riadenie celého odboru so 
všetkým, čo k tomu patrí.  

Prečo práve obchod?
 - Študoval som na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave, konkrétne 
na Fakulte podnikového manaž-
mentu. V posledných ročníkoch 
štúdia som mal užšiu profiláciu, 

manažment výroby a logistiku a 
hoci to nebolo priamo o obchode, 
škola pripravovala budúcich eko-
nómov a bola spojená aj s marke-
tingom. 

Vždy som inklinoval k cudzím 
jazykom a vedel som, že na tejto 

škole boli jazyky viac 
preferované, vzhľa-
dom na odbor. Svoje 
zručnosti som využil 
už počas vysokoškol-
ského štúdia, kedy 
som, aj vďaka jazyko-
vým schopnostiam, 
vypomáhal na veľ-
trhoch. Už tam som 
sa pomaly dostával 
do „sveta obchodu“ 
a hlavne som sa veľa 
naučil z praxe. Tento 
smer ma bavil a po-

tom po škole bolo pre mňa priro-
dzené, že som nastúpil práve na 
obchod. 

Svet obchodu je neustále v pohy-
be, dá sa v tomto odvetví pred -
vídať?
 - Obchod je veľmi živý a dá sa 
v ňom predvídať len do určitej 
miery. Napríklad naše hutnícke 
odvetvie má stále isté cykly – tie 
sú kratšie alebo dlhšie. Jeden čas 
je krivka hore, následne nie vždy 
dlho stagnuje a potom opäť klesá 
dole. Kedysi trval jeden cyklus pri-
bližne štyri roky, ale v súčasnosti 
je to kratšie. Z toho dôvodu je 
dnes už ťažšie predvídať, kedy na-
stane úpadok alebo naopak, kedy 
bude odvetvie opäť rásť. 

Dnes je ekonomika tak sil-
ne globalizovaná, že ju dokážu 
ovplyvniť rôzne rozhodnutia, kto-
ré sú ďaleko od nás. Aj informácie 
sú rýchlejšie, čo kedysi tiež tak ne-
bolo a reakcia na trhoch musí byť 
okamžitá.

Samozrejme, že isté predvída-
nie musí byť, ale s tým je zároveň 
spojená aj komplexná znalosť pro-

stredia a všetkých faktorov, ktoré 
ho môžu ovplyvniť. Človek sa v 
tomto odvetví musí vedieť pohy-
bovať, ak chce do určitej miery 
predvídať. 

Pripravujete v úseku aj nejaké 
zmeny?
 -  Myslím si, že obchodný úsek, 
tak ako bol vedený mojím pred-
chodcom Ing. Júliusom Kriváňom 
ukázal, že je plne funkčný a ja ne-
vidím dôvod, aby som nejaké ra-
dikálne zmeny v rámci obchodu 
zavádzal. To sa samozrejme týka 
aj komunikácie a spolupráce s na-
šimi dcérskymi spoločnosťami v 
zahraničí.

Železiarne Podbrezová sú dlho -
dobo zaraďované medzi špičku. 
Nielen európsku, ale aj svetovú. 
V čom podľa vás tkvie tajomstvo 
takéhoto dlhodobého úspechu? 
Čo je pod -
ľa vás ich 
n a j v ä č š o u 
p r e d n o s -
ťou?
 - Železiarne 
majú niekoľ-
ko prednos-
tí. V prvom 
rade je to 
kvalita na-
šich výrob-
kov, ktorú 
dosahujeme 
a ktorá v po-
sledných ro-
koch, vďaka 
investíciám 
v oceliar-
ni alebo vo 
valcovni, išla 
rapídne hore. Rovnako je to ser-
vis, ktorý poskytujeme pre našich 
zákazníkov, čím sme známi po 
Európe a aj vo svete, ale hlavne 
v Európe, keďže máme aj naše 
obchodné spoločnosti v iných 
krajinách, takže servis dokážeme 

poskytovať priamo u nich. Dôle-
žitým bodom je, že náš výrobný 
sortiment v celej šírke opakuje-
me vo výrobe každý mesiac. To 
znamená, že napríklad menšie 
priemery vyrábame pravidelne, 
pričom mnohí iní výrobcovia kaž-
dé dva či tri mesiace, čím nie sú 
takí flexibilní ako my. V neposled-
nom rade to je finančná stabilita 
spoločnosti a to, že dokážeme za-
bezpečiť plynulý chod spoločnosti 
aj v tých „horších“ obdobiach bez 
radikálnych zmien tak, aby to naši 
zákazníci nemuseli pocítiť.  

Práca obchodníka je náročná, 
o to viac v manažérskej funkcii. 
Prezradíte nám, čomu sa venuje -
te vo voľnom čase?
 - Vo voľnom čase sa venujem pre-
dovšetkým svojej rodine a takisto 
sa snažím pravidelne športovať. 
Rád trávim čas v prírode, konkrét-

ne na Táľoch, 
kde sa toho 
dá robiť sku-
točne veľa. 

Vaše želanie 
do budúc -
nosti?
 - Želám si, 
hlavne pre 
rodinu a ko-
legov, pre-
d o v š e t k ý m 
pevné zdra-
vie, pretože 
to je to naj-
dôležitejšie. 
Pre spoloč-
nosť si želám, 
aby dokázala 
fungovať mi-

nimálne tak dobre ako doteraz 
aj ďalšie desaťročia. O chvíľku 
si pripomenieme stoosemdesiat 
rokov jej existencie a ja verím, že 
aj nasledujúce výročia budeme 
hodnotiť úspešne.

Predstavujeme vám

Obchod je veľmi živý a dá sa v om 
predvídať len do určitej miery

eleziarne Podbrezová                čítajte na strane 

eleziarne Podbrezová                čítajte na strane 

iatlon
Naši biatlonisti majú za se-
bou prvé dve kolá slovenské-
ho Viessmann pohára (VP) v 
biatlone. Preteky sa konali v 
Osrblí, 1. kolo bolo na prog-
rame v závere minulého roka 
a 2. kolo sa uskutočnilo v 
termíne 12. – 13. januára. 
Disciplíny 1. kola VP: 29. de-
cembra rýchlostné preteky 
a 30. decembra rýchlostné 
preteky so štafetovou streľ-
bou. V 2. kole VP sa konali 
12. januára rýchlostné prete-
ky a 13. januára boli na prog-
rame preteky s hromadným 
štartom.

Zimný pohľad na nový závod, v pozadí Nízke Tatry.                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto: A. Nociarová
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Hradná dominanta nad obcou 
Slovenská upča sa každým ro -
kom teší čoraz väčšej návštev-
nosti. V roku 2018 sa prvýkrát v 
histórii „prehupla“ cez hranicu 20 
000 návštevníkov. 

Každým rokom sa hrad stáva 
turisticky atraktívnejším. Kým v 
roku 2017 si hrad prezrelo 19 569 
návštevníkov, v roku 2018 sa ich 
počet zvýšil o 6,75 percenta a úro-
veň dosiahla 20 889 návštevníkov. 
Tradične najväčšia návštevnosť 
bola počas letných mesiacov júl a 
august, ale historické rekordy boli 
prekonané aj počas iných mesia-
cov, k čomu značne pomohlo dob-
ré počasie. K zvýšenému záujmu v 
máji určite prispel aj každoročný 
Turíčny jarmok, počas ktorého 
prehliadku hradu absolvovalo až 
919 návštevníkov. Domáci náv-

števníci tvorili najpočetnejšiu 
skupinu a zo zahraničných boli 
najviac zastúpení turisti zo sused-
ných krajín. V najväčšej miere išlo 
o Čechov a Maďarov, no medzi 
stálych návštevníkov patria aj Ne-
mci či Poliaci. Hrad čoraz častejšie 
navštevujú aj turisti zo vzdialenej-
ších krajín ako z USA, Kanady, No-
vého Zélandu, Holandska, Srbska, 

Bieloruska, 
Litvy, Ka-
zachstanu, 
Izraela a 
dokonca aj 
Kene. 

Na vstup-
nom, po-
platkoch za 
fo to grafo -
vanie a pre-
daj tovaru 
bolo vy-
braných 39 
558,10 eur, 
čo v porov-
naní  s pred-
c h á d z a j ú -
cim rokom 
predstavuje 
nárast trž-
by o 24,06 
p e r c e n t a . 
N a j v ä č š í 
podiel na 
náraste bol 

spôsobený predajom 311 kusov 
publikácie Hrad Ľupča, Klenot Po-
hronia vo svetle vekov. Veríme, že 
vďaka priaznivej cene publikácie 
bude predaj dosahovať podobné 
hodnoty aj v ďalších sezónach. 

V priebehu roka 2018 sa na 
hrade uskutočnilo dvadsaťtri vý-
znamných podujatí. Svoje „áno“ 

si v Gizelinej sále povedalo de-
väť párov. Medzi najdôležitejšie 
podujatia patrilo stretnutie pred-
sedu parlamentu SR A. Danka 
a predsedu arménskeho parla-
mentu A. Bablojana, krst hradnej 
publikácie, stretnutie Banskobys-
trickej regionálnej komory SPOK, 
stretnutie členov Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine a 
hrad hostil aj príslušníkov HaZZ, 
ktorí sa tu stretli pri príležitosti 
Majstrovstiev sveta v hasičskom 
športe. 

V kultúrnej oblasti bol zorga-
nizovaný koncert Slavonic duo, 
gajdošská hudba sa rozozvučala 
počas Hradných Hukov, pre deti 
bola odohratá Slamená rozpráv-
ka a počas II. Dončovho snemu 
hrad navštívilo množstvo histo-
rických skupín, ktoré predvádzali  
stredoveký život v Uhorsku. Hrad 
Ľupča je aj ideálnym a exkluzív-
nym miestom na organizovanie 
obchodných stretnutí, kongreso-
vých podujatí či rôznorodých  spo-
ločenských  akcií vďaka službám, 
ktoré zabezpečujú na hrade dcér-
ske spoločnosti Tále a. s. a ŽP Gas-
troservis s.r.o. Z týchto dôvodov si 
priestory hradu na teambuilding 
prenajalo niekoľko významných 
firiem z celého Slovenska. 

Rekordy sú prekonávané aj vďa-

6576 6596 5893
4356 4378 3764

5265
6241

4740 5440 6320
7520

9585
11760

12870
14999

19569
20889

0

5000

10000

15000

20000

25000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ka tomu, že spoločnosť Železiarne 
Podbrezová investuje finančné 
prostriedky do záchrany a reštau-
rovania archeologických nálezov. 

V roku 2018 boli doplnené 
zbierky hradu aj o dobové pred-
mety pre expozíciu Márie Séči a 
vytvorené boli dva historické cel-
ky militárií, ktoré budú mapovať 
najvýznamnejšie vojenské dejiny 
hradného komplexu. 

Práce na obnove hradu neutích-
li ani tento rok a ich rozsah bol 
ešte intenzívnejší. Okrem bežnej 
údržby drevených, kovových a 
omietkových solitérov sa poda-
rilo zachrániť západnú časť fasád 
hradu a v druhej polovici roku 
bola zreštaurovaná severná fa-
sáda s prezentáciou historického 
WC (prevét), fortifikácie hradu 
(smolný nos) a stavebnej činnos-
ti (stavebný otvor používaný pri 
výstavbe hradu). Množstvo vyko-
naných pamiatkových výskumov 
a kompletná architektonická do-
kumentácia obnovy celého 2. na-
dzemného podlažia v roku 2018 
vytvára ideálny základ na ďalšiu 
poctivú obnovu hradu Ľupča do 
nasledujúcich rokov. 

Verme, že snaha majiteľa hradu, 
Železiarní Podbrezová, bude pod-
porená aj prostredníctvom štátu a 
jeho dotačného mechanizmu.  

Pohľad na hrad Ľupča objektívom Bohuša Urblíka

Na hrade upča boli prekonané historické rekordy

Finančné trhy sa v závere roka vý-
razne prepadali. Ako táto situácia 
ovplyvnila fondy v treťom pilieri?
 - Každý, kto aspoň okrajovo vní-
ma a sleduje vývoj na finančných 
trhoch, zaznamenal stav, keď sa 
po úspešnom prvom polroku za-
čali prudké prepady výkonnosti 
fondov, a to najmä v posledných 
mesiacoch minulého roka. V rámci 
tretieho piliera skončilo v mínuse 
všetkých štrnásť dôchodkových 
príspevkových fondov, ktoré spo-
lu spravujú jednotlivé doplnkové 
dôchodkové spoločnosti, pričom 
sa straty pohybovali v niektorých 
fondoch až nad úrovňou viac ako 
mínus 11 – 12 percent. 

vodná časť nášho rozhovoru ne-
vyznela práve optimisticky, ale po-
sledné roky na nančných trhoch 
sú sprevádzané častými výkyvmi. 
Budeme si musieť na takéto situ-
ácie začať zvykať?
 - Pre sporiteľov to samozrejme 
nie je správa, ktorú by chceli radi 
počuť, ale tento stav nie je ani dô-
vodom k znepokojeniu. Treba si 
uvedomiť, že stav účtu, ktorí klienti 
vidia na výpisoch, sa viaže výlučne 
ku konkrétnemu dňu, v tomto prí-
pade k 31. decembru 2018. Keďže 

stav na účte sa už zo samotného 
princípu fungovania fondov mení 
každým dňom, má informácia v 
čase, keď sa ku klientovi dostane 
jeho výpis, už len čisto orientačný 
význam. Priamo by zasiahla len 
klientov, ktorí by mali v tento deň 
vyplácanú dávku, a tá strata by sa 
do výšky vyplácanej dávky reál-
ne premietla. Napriek tomu však 
musia všetci sporitelia vo fondoch 
počítať s prirodzenými výkyvmi, 
ktorým sa zabrániť nedá a často 
ich nemožno ani celkom predví-
dať. Mnohí sporitelia však robia 
chyby, keď na takéto výkyvy nie 
sú pripravení. Neustále sledujú vý-
voj svojich investícií, a keď sa fond 
prepadá, vyberajú svoje úspory so 
stratou. Oberú sa tak o možnosť 
profitovať z možného rastu fondu 
v budúcnosti a stratu tak už nikdy 
nedorovnajú. Pokles hodnoty ne-
znamená pre investora stratu. Kým 
svoju investíciu neodpredá, teda 
nepožiada o jej výplatu, je pokles 
stále iba takpovediac „na papieri“ 
a je dočasný.  Časom sa situácia na 
trhu zmení a dochádza k postup-
nej korekcii. Aj pre taký investičný 
produkt, ako je doplnkové dôchod-
kové sporenie je preto nesmierne 
dôležité sporiť dlhodobo, pravi-
delne a so zdravým „sedliackym“ 
rozumom. Investovať vyššie sumy, 

keď trhy klesajú a vyberať úspory v 
čase, keď trhy dlhodobo rastú. 

Rok 2018 priniesol viaceré legis-
latívne zmeny. Na čo by sa klienti 
DDS STABILITA v tejto súvislosti 
mali pripraviť?
 - Zmeny v legislatíve, účinné 
od mája 2018, priniesli niekoľko 
zmien, ktoré by naši klienti určite 
nemali prehliadnuť. Informujeme 
o nich podrobne na našej webovej 
stránke, ale niektoré z nich by sme 
radi pripomenuli. V prvom rade do-
chádza k zmenám v obsahu a for-
me zasielania výpisov z osobných 
účtov. DDS je povinná sprístupniť 
pre všetkých klientov výpis za rok 
2018 na internetovej stránke v sek-
cii „portál“ a je tiež povinná zaslať 
výpis v elektronickej forme každé-
mu účastníkovi, ktorý o to požiadal 
do 31. decembra 2018. Z uvede-
ného vyplýva, že DDS už nebudú 
zasielať výpisy poštou v listinnej 
podobe automaticky. Samozrejme, 
ak niekto nemá prístup k interne-
tu, môže o papierovú podobu vý-
pisu požiadať. Musí tak urobiť na 
predpísanom tlačive a najneskôr 
do 31. decembra kalendárneho 
roka, ku ktorému sa výpis vzťahuje, 
aby sme takýto výpis mohli doručiť 
v zákonom stanovenej lehote.
Ďalšie zásadné zmeny sa týkajú 

samotného obsahu 
výpisu. Výpis sa v 
zmysle tejto novely 
dopĺňa o ďalšie per-
sonalizované údaje, 
najmä o vek potrebný 
na splnenie podmienok na pobe-
ranie doplnkového starobného dô-
chodku a sumu odplát, nákladov a 
poplatkov, o ktoré sa znížila suma 
osobného účtu účastníka a pobe-
rateľa dávky. Účastník tretieho pi-
liera dostane aj odhad výšky jeho 
dôchodkových úspor a dočasného 
doplnkového starobného dôchod-
ku v čase, kedy má právo začať čer-
pať dôchodok.

Spomínali ste, že nové výpisy z 
účtov budú dostupné na interne -
tovej stránke. Ako sa k nim klienti 
dostanú?
 - Uvedomujeme si, že zmeny sú 
v treťom pilieri už takmer na den-
nom poriadku a orientovať sa v 
nich môže byť pre klienta náročné. 
Preto sa DDS STABILITA rozhodla, 
že svojim klientom situáciu uľahčí. 
V druhej polovici januára zašleme 
všetkým našim klientom informá-
ciu o stave na ich osobnom účte 
k 31. decembru 2018. Táto Infor-
mácia bude mať rovnakú formu, 
ako mali výpisy, ktoré dostávali 
doteraz. Spolu s touto Informáci-

ou obdržia v obálke aj potvrdenie 
o zaplatených príspevkoch (toto 
potvrdenie budú mať v zásielke iba 
tí klienti, ktorých zmluva so STABI-
LITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky 
pre uplatnenie daňovej úľavy). 
Súčasťou obálky bude aj prístu-
pové heslo na PORTÁL a potrebné 
inštrukcie k prihláseniu. Toto prí-
stupové heslo nájdu v obálke iba 
tí sporitelia, ktorí ešte prístup na 
PORTÁL doteraz nemali.

S Mgr. Janou Volnerovou o situácií v treťom pilieri 

Pokles hodnoty pre investora neznamená stratu

í klienti, ktorí požiadali 
o zasielanie výpisov elek-
tronickou ormou, dostanú 
všetky vyššie spomína-
né in ormácie mailom na 
poslednú známu e mailo-
vú adresu. V aka týmto 
prístupom na PO  si 
následne každý účastník 
nájde nový výpis z osob-
ného účtu v novom or-
máte priamo na PO , 
najneskôr do konca ebru-
ára 2019.

P. Motyčková
n o v i n y @ z e l p o . s k

Mgr. V. Homola a Mgr. I. Uhlík
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Dňa 11. januára sa uskutočnilo 
stretnutie Predstavenstva Žele-
ziarní Podbrezová a stredného 
manažmentu s významnými pred-
staviteľmi verejnoprávnych, spo-
ločenských a kultúrnych inštitúcií 
Banskobystrického kraja. 

Prítomných privítal predseda 
Predstavenstva ŽP Ing. Vladimír 
Soták, ktorý všetkým poprial pevné 
zdravie a pracovné i osobné úspe-
chy. Slova sa ujal aj predseda Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja Ing. Ján Lunter, ktorý pove-
dal: „Nie každý sa môže pochváliť 
tým, čo sa podarilo v Podbrezovej. 
Uchovať dedičstvo našich predkov, 
ktoré má niekoľko storočnú his-
tóriu a dať prácu ľuďom z celého 
Horehronia, aj spodnej časti Hrona 
si zaslúži obdiv a vďaku“. V závere 
príhovoru taktiež poprial prítom-
ným všetko dobré v novom roku.  

Z hostí sme niekoľkých oslovili 
a opýtali sme sa s akými ambícia-
mi vstupujú do nového roku:

Ing. Žaneta ČERVENÁ, riaditeľka 
pobočky Slovenskej sporiteľne v 
Brezne 
 - My sme vyhlásili, že chceme 
byť predovšetkým bankou, ktorá 
skutočne pristupuje ku klientom 
zodpovedne. Snažíme sa o to, aby 
sme splnili ich požiadavky a naplni-
li nové potreby klientov. Samozrej-
me, chceme aj profitovať výnosy a 
zisky, pretože to je pre našich kli-
entov taktiež dôležité. Minulý rok 
sme v našich pobočkách zaviedli 
novinku a začali sme pracovať s 
tabletmi ako jediná banka na Slo-
vensku. Na našich klientov čakajú 
prekvapenia aj tento rok, ale ne-
budem predbiehať.

Som Bystričanka a som veľmi 
hrdá, že robím na Horehroní. Môj 
obdiv má nielen mesto Brezno, 
ktoré je, podľa môjho názoru, v 
dobrých rukách, ale aj Železiarne 
Podbrezová ako firma, pretože 
ukazuje cestu, že nie je dôležitá len 
profitabilita podniku, ale aj prístup 

k zamestnancom a takisto aj kul-
túrne vyžitie a podpora regiónu. 
Každý deň chodím okolo krásneho 
hradu Ľupča, ktorý bol zveľadený 
vďaka železiarňam. Myslím si, že je 
veľmi dôležité, aby úspešné firmy 
pomáhali zmeniť Slovensko k lep-
šiemu a Železiarne Podbrezová sú 
nepochybne jednou z firiem, ktorá 
sa o to pričiňuje.  

JUDr. Tomáš ABEL, PhD., primátor 
mesta Brezno
 - Naše ambície do nového roka 
sú aj na úrovni mesta a rovnako 
aj úrovni celého regiónu. Chceme 
zrealizovať viacero investičných 
projektov, ktoré zlepšia život nie-
len Brezňanom, ale aj všetkých Ho-
rehroncom. Najznámejšie projekty 
sú domov pre seniorov, ktorého 
výstavba už prebieha od minulého 
roku a kúpalisko. Výstavbu kúpalis-
ka máme naplánovanú na jar toh-
to roku. 

Chceme pokračovať v zabe-
hnutom trende rekonštrukcií škôl 
a škôlok a samozrejme chceme 
zlepšiť aj infraštruktúru. Tešíme 
sa z toho, že pokračuje príprava 
výstavy ďalšej etapy obchvatu, čo 
je veľký projekt a s realizáciou by 
sa malo začať už tento rok. Je toho 
naozaj dosť a verím, že minimálne 
osemdesiat percent z toho všetké-
ho sa nám podarí. Taktiež sa bude-
me aj naďalej zameriavať na všet-
ky oblasti života našich obyvateľov 
a počúvať ich návrhy, ktoré sa bu-
deme snažiť pretaviť do reality tak, 
aby boli spokojní všetci.

Občanom regiónu chcem pop-

riať hlavne zdravie, pretože to je 
najdôležitejšie, ďalej pokoj a šťas-
tie v rodinách, aby ľudia z regiónu 
neodchádzali a hľadali v ňom to 
pekné, pretože si myslím, že náš 
región skutočne má čo ponúknuť. 
Keď budeme všetci spoločne ťahať 
za jeden povraz, tak sa nám všet-
kým bude žiť lepšie. 

Ing. Milan ČERNICK , Sociálna po-
isťovňa Banská Bystrica 
 - Do nového roka vstupujem s pl-
nými očakávaniami, pretože eko-
nomike sa darí, tak predpokladám, 
že aj regiónu sa bude dariť a najmä 
Železiarňam Podbrezová. 

Pevne verím, že plán, ktorý 
máme stanovený vo výbere po-
istného, sa nám podarí aj naplniť. 
Možno pôjdu hore aj dôchodky a 
budú predstavovať väčšie percen-
to ako doteraz, ale to všetko závisí 
od zmien v zákone a nie od nás.

Občanom regiónu želám pevné 
zdravie a veľa osobných aj pracov-
ných úspechov. 

Mgr. Anna KVORIAKOVÁ, riaditeľ-
ka radu práce, soc. vecí a rodiny 
Brezno
 - Do nového roka si nedávam dl-
hodobé predsavzatia. I keď jeden 
každodenný, dlhodobý záväzok 
mám, a to, aby som každý deň pre-
žila naplno a slušne. 

Pre mňa, ako pre riaditeľku ÚP-
SVR Brezno a aj pre všetkých za-
mestnancov úradu, bude prioritou 
na rok 2019 aj naďalej skvalitňovať 
prístup k našim klientom. Budo-
vať úrad na základoch odbornosti, 

profesionality, ale aj 
empatického cítenia 
k ľuďom, s ktorými 
každodenne prichá-
dzame do kontaktu. 
V roku 2019 očaká-
vame veľa aj od re-
gionálneho projektu 
„Šanca pre všetkých“, 
ktorý sme spoloč-
ne s ŽP a.s. rozbehli 
koncom roka 2018 a 
očakávame, že bude 
mať výrazný vplyv na 
zlepšenie kvality ob-
čanov, ktorí doteraz 
boli najviac ohrození 
na trhu práce, z dô-
vodu nedostatočných 
odborných znalostí a 
skúseností.

Všetkým zamest-
nancom a spolupra-
covníkom do nad-
chádzajúceho roka 
prajem hlavne veľa 
zdravia, pokoja a radosti z každého 
dňa. Nech je rok 2019 pre všet-
kých občanov v našom regióne 
naplnený vzájomnou toleranciou, 
dobrým a milým slovom, nielen k 
svojím najbližším, ale k všetkým 
ľuďom, s ktorými sa denne stretá-
vame. Buďme k sebe usmievavejší, 
tolerantnejší a spojme sily pre spo-
ločné dobro v našom regióne.

Branislav ČIŽMÁRIK, starosta 
obce Nemecká
 - V novom roku chceme splniť 
to, čo máme už začaté a dobre 
rozbehnúť spoluprácu s novými 

poslancami obce. Čakajú nás aj 
bežné veci, ale aj naďalej chceme 
pokračovať v rozvíjaní obce po kul-
túrnej a športovej stránke. Taktiež 
bude pre nás prioritou, aby ľudia 
mali možnosť ubytovania. Už te-
raz máme veľa žiadostí o staveb-
né pozemky, takže v tejto oblasti 
sa jednoznačne chceme posunúť 
vpred. A pevne verím, že pre na-
šich obyvateľov pripravíme aj nie-
čo navyše. 

Do nového roku želám všetkým 
hlavne veľa zdravia, pokoja, šťastia 
a aby bola aj naďalej možnosť sa v 
našom regióne zamestnať. 

Ing. Žaneta ČERVENÁ JUDr. Tomáš ABEL, PhD. Ing. Milan ČERNICK Mgr. Anna KVORIAKOVÁ Branislav ČIŽMÁRIK

Prítomným sa prihovoril aj predseda Banskobystrického samo-
správneho kraja Ing. Ján Lunter.                      Foto: I. Kardhordová

Nie každý sa môže pochváliť tým, čo sa podarilo v Podbrezovej
Vyberáme z novoročného prípitku

P. Motyčková
n o v i n y @ z e l p o . s k

V závere roka 2018, v termíne 13. 
– 19. decembra, sa súbežne na 
všetkých strediskách prevádzkar-
ne oceliareň uskutočnila pláno -
vaná zimná odstávka. Pracovali 
na nej v pred žených pracovných 
zmenách zamestnanci prevádz -
kovej údržby oceliarne, v počte 
šesťdesiat strojných údržbárov, 
tridsaťdeväť elektroúdržbárov 
a osem zamestnancov oceliar-
ne. Aby sa oprava dala časovo 
zvládnuť, bol stav zamestnancov 
posilnený aj o tridsať e terných 
strojných zámočníkov. 

Tejto oprave však ešte koncom 
októbra predchádzala náročná 
generálna oprava časti trolejové-
ho vedenia na homogenizačnom 
šrotovom poli, ktoré bolo silne 
zdeformované a neumožňova-
lo žeriavu prechádzať do spod-
nej časti poľa. Okrem náročné-
ho technického zabezpečenia si 
oprava vyžadovala veľké nároky 
na nákup a uskladnenie šrotu, 

keďže ešte pred samotnou reali-
záciou bolo potrebné v miestach 
opráv v spolupráci s odborom 
zásobovania vyprázdniť šrotové 
pole. 

Značný rozsah prác počas od-
stávky v oceliarni zabezpečovali 
útvary energetika a doprava, či 
už na celkoch samotnej oceliarne, 
alebo na obslužných zariadeniach 
nevyhnutne potrebných pre chod 
výroby. Na opravách sa podieľalo 
celkovo deväť externých firiem, 
ktoré zabezpečovali rôzne špeci-
fické práce a revízie zariadení.

Uskutočnilo sa niekoľko roz-
siahlejších opráv technických za-
riadení, z ktorých ústrednou bola 
výmena transformátora EAF. Aj 
keď starý transformátor počas 
svojej takmer 26-ročnej prevádz-
ky prešiel dvoma komplexnými 
revíziami, vykazoval známky blí-
žiaceho sa konca doby životnosti. 
Okrem spomenutého transformá-
tora bol na peci EAF vymenený aj 
H-portál, ochranný štít nosníka a 
výtlakové čerpadlo hydrauliky. V 
troskovej komore bola opravená 

konštrukcia a vymenená tepelná 
izolácia nad troskovým závesom.

Na zariadení plynulého odlie-
vania (ZPO) bola uskutočnená 
oprava prevodovky chladníka, kde 
boli vymenené ložiská a tesniace 
prvky, ďalej sa realizovala výmena 
ventilátora odsávania pár. Na lia-
com prúde č. 1 sme preventívne 
vymenili tažno-rovnacie stolice. 
Zdemontované stolice následne 
„zgenerálkujeme“ a pripravíme 
na ďalšiu periodickú výmenu po-
čas následnej strednej opravy. V 
sekundárnej komore sme čiastoč-
ne sanovali skorodované časti, u 
ktorých boli metódou tlakového 
otryskávania očistené povrchy, 
ktoré boli následne spevnené a 
nakoniec bol na očistený povrch 
nanesený ochranný epoxidový 
náter.

Rozsiahlejšie práce boli realizo-
vané aj na žeriave č. 141, kde boli 
vymenené kolesá pojazdu mosta, 
vymenené zdvihové lano a opra-
vená vyrovnávacia kladka na po-
mocnom zdvihu. Na strategickom 
liacom žeriave č. 234 boli vyme-

nené pohony 
Nord č. 3 a 4. 
a v žeriave č. 
241 bol počas 
strednej opra-
vy vymenený 
motor zdvihu. 

Výrobu sme 
odštar tova l i 
19. decembra 
v I. zmene tep-
lými skúškami. 
Napriek veľ-
kému počtu 
prác sa nám 
podarilo všet-
ky ukončiť v 
požadovanom 
termíne a za-
bezpečiť chod 
výroby oce-
liarne. Všet-
kým zamest-
nancom, ktorí 
sa na úspešne 
zrealizovaných 
opravách po-
dieľali patrí 
poďakovanie.

ecembrovej strednej oprave v oceliarni predchádzala náročná generálna 
oprava časti trolejového vedenia

 Vyťahovanie starého transformátora EAF z trafokobky

Ing. Peter Gernic,
Tc ú
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Ing. Alena Kvačkajová,
vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva

Každý z nás by mal vedieť sku -
točnosť, že obce, mestá a V C 
určujú povinnosti svojich obča -
nov všeobecne záväznými na -
riadeniami a jednou z prvých 
ročných daňových povinností 
je priznať nehnuteľnosti pre 
účely ich zdanenia, nahláse -
nie zmeny počtu osôb, za kto -
ré platíme poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu alebo 
nahlásiť zmenu počtu našich 
psov.

V takomto nariadení sa dočí-
tame, či a kedy máme povinnosť 
podať daňové priznanie napr. za 
byt, pozemok, zaplatiť poplatok 
za odvoz komunálneho odpadu 
alebo poplatok za nášho psa.

Povinnosť podať da ové 
priznanie k dani z nehnu-

teľností na rok 2019

Daň z nehnuteľností je miest-
nou  daňou a upravuje ju  zákon 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „zá-
kon o miestnych daniach“). 

Predmetom dane z nehnuteľ-
ností sú pozemky (napr. záhra-
dy, stavebné pozemky), byty a 
nebytové priestory v bytovom 
dome (napr. byty, pivničné 
kobky) a stavby (napr. rodinné 
domy, parkoviská, chaty, admi-
nistratívne a priemyselné budo-
vy).

Daňové priznanie k nehnu-
teľnostiam je podávané dvomi 
spôsobmi, a to ako úplné alebo 
čiastkové priznanie.

Úplné priznanie k dani z neh-
nuteľností podáva občan v prí-
pade, ak mu vznikla daňová po-
vinnosť k dani z nehnuteľností 
a zatiaľ ešte žiadne daňové pri-
znanie k dani z nehnuteľnosti 
nepodával, napríklad  dôjde ku 
kúpe prvého bytu. Priznanie po-
dáva na obecnom alebo mest-
skom úrade, v katastri ktorého 
sa nehnuteľnosť nachádza.

Čiastkové priznanie k dani z 
nehnuteľností  podáva občan 
vtedy, ak už v minulosti podal 
priznanie a sa stal vlastníkom 
ďalšej nehnuteľnosti, došlo k 
zmene  druhu alebo výmery po-
zemku, zmenil  sa  účel využitia 
stavby, bytu alebo nebytového 
priestoru, došlo k predaju ale-
bo darovaniu nehnuteľnosti, k 
skončeniu správy, alebo nájmu 
majetku a k týmto zmenám doš-

lo v priebehu roku 2018. 
Daňová povinnosť k dani z 

nehnuteľností vzniká k 1. ja-
nuáru 2019 tým daňovníkom, 
ktorí sa v priebehu roka 2018 
stali vlastníkom, správcom, dl-
hodobým nájomcom zapísaným 
v katastri nehnuteľností  alebo 
užívateľom nehnuteľnosti, kto-
rá je predmetom dane z nehnu-
teľností (pozemok, byt a neby-
tový priestor, stavba). 

Príklad: 
Jakub, s trvalým pobytom 

Predajná, kúpil v roku  svoj 
prvý byt v Podbrezovej, pričom 
zápis do katastra nehnuteľností 
bol vykonaný v novembri . 

eďže k . januáru  je v ka-
tastri nehnuteľností  zapísaný 
ako vlastník, vzniká mu daňová 
povinnosť k dani z nehnuteľnos-
tí. o . januára  je po-
vinný podať daňov  priznanie k 
dani z nehnuteľností na becný 
úrad Podbrezová.

Daňová povinnosť k dani z 
nehnuteľností vznikla v priebe-
hu roka 2018  aj  vtedy, ak sa 
občan stal vlastníkom nehnu-
teľnosti dedením alebo vydra-
žením. Ak občan nepodal pri-
znanie v priebehu roka 2018, 
podá ho teraz a obec ho môže 
sankcionovať za neskoré poda-
nie priznania.

Príklad:
Jakub, s trvalým 
pobytom Predajná, 
zdedil v roku  
byt v Brezne, pričom 
rozhodnutie o de-
dičskom  konaní sa 
stalo právoplatným 
v auguste . o 

 dní od nadobud-
nutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia 
bol povinný podať  
daňov  priznanie k 
dani z nehnuteľnos-
tí na estský úrad 
Brezno.

Daňovníkom dane z nehnu-
teľností je aj nájomca nehnu-
teľnosti, ale len v  prípade, ak 
nájomný vzťah trvá alebo má tr-
vať dlhšie ako 5 rokov a nájom-
ca je zapísaný v katastri nehnu-
teľností, alebo ak má nájomca v 
nájme pozemky spravované Slo-
venským pozemkovým fondom.

Priznania sa vždy  podáva-
jú  na tých obecných úradoch, 
v katastri ktorých sa zdaňované 
nehnuteľnosti nachádzajú.

Daňová povinnosť zaniká 31. 
decembra kalendárneho roka, 

v ktorom daňovníkovi zanikne 
vlastníctvo, správa, nájom ale-
bo užívanie nehnuteľnosti, kto-
rá je predmetom dane z nehnu-
teľností.

Ak nenastanú hore  uvedené 
zmeny, priznanie ani čiastkové 
priznanie sa nemusí podať.

 Mesto alebo obec  vo svojom 
všeobecne záväznom rozhod-
nutí,  vydanom koncom pred-
chádzajúceho roka a spravidla 
prístupnom na internete, určí 
výšku jednotlivých sadzieb daní 
na rôzne druhy nehnuteľností. 
V priebehu prvého polroka úrad 
podané  priznanie skontroluje 
a následne zašle občanovi roz-
hodnutie, v ktorom určí výšku 
a dobu splatnosti dane. Nieke-
dy je daň splatná jednorazovo 
niekedy môže byť zaplatená v 
splátkach. Tieto skutočnosti sú 
presne uvedené v rozhodnutí 
úradu.

Poplatok za komunálne od-
pady a drobné stavebné od-

pady

Rovnako zákon č. 582/2004 
Z.z. ustanovuje aj kritériá urče-
nia sadzby poplatku za odpady 
a ich minimálne a maximálne 
hodnoty. Rozsah sadzby poplat-
ku je určený za jeden liter, de-
cimeter kubický alebo jeden ki-
logram komunálnych odpadov, 
alebo drobných stavebných 
odpadov. Rovnako je určená 
minimálna a maximálna sadzba 
poplatku za osobu a kalendárny 
deň. 

Obec si môže ustanoviť vo 
svojom všeobecne záväznom 
nariadení sadzbu poplatku v 
rozsahu stanovenom zákonom. 
V prípade, že týmto spôsobom 
sadzbu poplatku obec nestano-
ví, platí sa poplatok v najnižšej 
sadzbe, ktorá je uvedená v zá-
kone. 

Ak je v obci zavedený množ-
stvový zber odpadu, obec môže 
ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením k 1. januáru 2019 
rôzne sadzby poplatku za liter, 

decimeter kubický, 
resp. kilogram odpa-
du, v rozsahu dolnej 
a hornej výšky po-
platku, v závislosti 
od objemu zbernej 
nádoby a frekvencie 
odvozov odpadu.

Podľa aktuálne-
ho znenia zákona je 
sadzba poplatku v 
rozpätí:

 za jeden liter ale-
bo dm  najmenej 
0,0033 eura a naj-
viac 0,0531 eura

 za jeden kilogram 
najmenej 0,0066 
eura a najviac 

0,1659 eura  
 za osobu a kalendárny deň 

najmenej 0,0066 eura a najviac  
0,1095 eura.

Zásady platenia poplatku 

 občan má v obci trvalý pobyt
 občan  má v obci trvalý ale-

bo prechodný pobyt a súčasne 
je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako 
podnikanie – platí poplatok iba 
z dôvodu trvalého alebo pre-
chodného pobytu

 občan má v obci trvalý alebo 

Na O  okrem iného uvidíte a zažijete
- moderné metódy vzdelávania,

- frézovanie a ručné spracovanie kovov,
- moto-trenažér,

- prácu s 3D tlačiarňou,
- programovanie CNC strojov,
- ukážky prijímacích skúšok,

- telocvičňu, posilňovňu a golfový trenažér,
- projekty Erasmus+,

- odborné učebne chémie, biológie a fyziky,
- chemické a fyzikálne pokusy, experimenty, 

- učebne metrológie, pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky,
- roboty a programovanie,

- prácu s 360  kamerou,
- súťaže o zaujímavé ceny,

- súťaž „Otvárame vede bránu“, kde na vás čakajú hodnotné ceny,
- prezentáciu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technic-

kej univerzity Košice,
- prezentáciu ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o.

Naše da ové 
povinnosti v januári

prechodný pobyt a súčasne je 
podnikateľom a miestom jeho 
podnikania je miesto jeho tr-
valého alebo prechodného po-
bytu (za podmienky, že nemá 
v tomto mieste zriadenú pre-
vádzkareň, teda nevykonáva tu 
podnikateľskú činnosť) –  platí 
poplatok iba z dôvodu trvalého 
alebo prechodného pobytu. To 
neplatí, ak je v obci zavedený 
množstvový zber.

Obec môže poplatníkovi za 
určité obdobie, ktoré trvá viac 
ako 90 dní v priebehu zdaňova-
cieho obdobia a počas ktorého 
sa nezdržiava alebo sa nezdr-
žiaval na území obce, poplatok 
znížiť alebo odpustiť. Podmien-
ky spolu s potrebnými dokladmi 
na zníženie alebo odpustenie 
poplatku každá obec určí vo 
svojom všeobecne záväznom 
nariadení.

Podľa zákona môže obec po-
platok znížiť alebo osoby úpl-
ne oslobodiť od poplatku aj za 
iných podmienok, ako nezdržia-
vanie sa na území obce viac ako 
90 dní. Rovnako však musia byť 
uvedené vo všeobecne záväz-
nom nariadení. Ide najmä o prí-
pady, keď je fyzická osoba:

 v hmotnej núdzi
 staršia ako 62 rokov
 držiteľ preukazu fyzickej oso-

by s ťažkým zdravotným posti-

hnutím
 držiteľ preukazu fyzickej oso-

by s ťažkým zdravotným posti-
hnutím so sprievodcom

 prevažne alebo úplne bez-
vládna osoba.

a  za psa
Ďalej zákon č. 582/2004 Z.z. 

ustanovuje podmienky stano-
venia dane za psa. Každá obec 
si určuje sadzbu dane za psa 
samostatne vo všeobecne zá-
väznom nariadení. Zdaňujeme 
psov starších ako 6 mesiacov.

Obec určuje sadzby daní 
podľa toho, kde je pes chovaný, 
čiže môže byť rozdiel vo výške 
dane pri psovi chovanom v byte 
oproti psovi chovanom v rodin-
nom dome. Takto určená daň 
platí za každého ďalšieho psa 
chovaného na rovnakom mies-
te.

Ak už psa nemáme, je po-
trebné túto skutočnosť nahlásiť 
obecnému úradu, aby nám ne-
vyrubil daň za psa na rok 2018.

Milí kolegovia,
každý január nového roka sa 

začínajú naše daňové alebo po-
platkové povinnosti voči štátu, 
obci, poisťovniam atď.

Želám nám všetkým pevné 
nervy a trpezlivosť pri ich vy-
bavovaní  a zdravie po celý rok 
2019.
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Šesťdesiat rokov od výstavby hotela Stupka

V minulom čísle Podbrezovana 
sme si pripomínali významné ju -
bileá. Jedným z nich je nepochyb -
ne aj výstavba Rekreačnej chaty 
Stupka, dnes hotel Stupka. Jeho 
výstavba začala už v roku 1958, 
20. decembra toho istého roku 
bola už stavba pod strechou a 
nasledujúci rok bola otvorená. 
Náročnú stavbu na Táľoch stava -
li železiari svojpomocne a slúžila 
pre rekreáciu zamestnancov a ich 
rodinných príslušníkov. Z archív-
nych čísel Podbrezovanov sme 
pre vás vybrali najzaujímavejšie a 
častokrát aj úsmevné fakty o tej -
to stavbe.
   V roku 1958 bolo rozhodnuté, 
že v prírode Nízkych Tatier vyras-
tie rekreačná chata Stupka. Slú-
žiť mala hlavne zamestnancom 
podbrezovských železiarní a ich 
rodinným príslušníkom. Chata 
bola vystavaná vo vlastnej réžii, 
s nákladom 1 300 000 Kčs. V júni 
toho istého roku bola k dispozícií 
aj ukážka, ako bude chata vyzerať 
a bol stanovený hlavný cieľ, a to 
dostať stavbu pod strechu najne-
skôr do konca roka. 
   A tak sa v malebnom úpätí Níz-
kych Tatier ozývali prvé zvuky 
strojov. Začiatkom mája prišli me-
rači a zatĺkali kolíky, aby výstavba 
mohla začať. Prvý týždeň pracova-
li na stavbe len šiesti ľudia, ktorí 
museli všetko pripraviť na príchod 
ostatných robotníkov. Najdôleži-
tejšie bolo pripraviť sklady, ubyto-
vanie a kuchyňu. 
   Nasledujúci týždeň vzrástla pra-
covná skupina na dvanásť ľudí a 
začala úprava terénu, odvodňova-
cích kanálov a vozenie cementu, 
štrku a skál.

   Keďže bola stavba náročná a 
okrem hlavného cieľu bolo v plá-
ne mnoho ďalších, boli potrební, 
okrem stálej pracovnej sily, aj bri-
gádnici. Podbrezovan teda vyzval 
ľudí na brigádu, ktorá bola plate-
ná a zahrňovala aj ubytovanie a 
stravu. 
   O tom, že to bola náročná prá-
ca svedčí aj fakt, že betón mie-
šali ručne. V oblasti totižto ešte 
nebola elektrina. Neskôr doviezli 
na stavbu miešačku na benzínový 
motor. 
   Železiarenskí údržbári a brigád-
nici pracovali na stavbe každý deň. 
Po práci trávili čas čítaním novín, 
počúvaním rádia či na volejba-
lovom ihrisku, ktoré bolo poniže 

Z archívnych podkladov spracovala
P. Motyčková

stavby. 
   Zo začiatku boli odkázaní na su-
chú stravu, no postupne bola za-
riadená aj kuchyňa na teplú stra-
vu, a tak boli obedy hneď o niečo 
chutnejšie. 
   Leto na Stupke išlo podľa plá-
nu a všetko nasvedčovalo tomu, 
že plány stanovené na začiatku 
roka budú úspešne dokončené. 
Dokonca aj deti zo škôlky a školy 
v Podbrezovej sa z času na čas na 
Stupke zastavili a hrali sa na neďa-
lekom ihrisku. 
   Prvý problém nastal na jeseň, 
konkrétne v kuchyni. Pokazený 
sporák predlžoval čas obedu o 
polhodinu a akoby toho nebolo 
málo, chýbali aj príbory. V ok-

tóbrovom čísle Podbrezovana sa 
píše: „Pracovná morálka na Stup-
ke je výborná, čo je ale problém, 
je tridsať lyžíc pre približne päť-
desiat osôb, o ostatnom príbore 
ani nehovoriac. Čaká sa teda, kým 
jedna polovica obed zje, aby sa 
mohla najesť tá druhá. A ešte jed-
na „poznámočka“. Nezaškodilo by 
viac ochoty zo strany stálych oby-
vateľov Stupky. Dalo by im veľa 
námahy, keby si aspoň v tomto 
daždivom počasí hodili pred dve-
re kúsok čečiny, aby všetko blato 
nenosili na topánkach dnu? A čo 
sa týka tej ochoty, mohli by ju pre-
javiť aj tým, že vo voľnom čase na-
rúbu dreva pre kuchyňu.“ 
   Problémy začala robiť aj dodávka 

materiálu, ktorá meškala a hrozi-
lo, že stavbu zastihne zima skôr, 
než bude pod strechou. To sa však 
nestalo a i napriek ťažkostiam s 
dodávkami materiálu boli 20. de-
cembra 1958 položené na krov 
posledné dosky. Okrem plánova-
cích prác bola spravená aj kanali-
zácia a prívod vody. 

Na začiatku roka 1959 bol sta-
novený ďalší veľký cieľ, a to aby 
chata už v auguste slúžila deťom 
a spestrila im tak letné prázdniny. 
Ústredné kúrenie bolo dokončené 
v apríli a všetko bolo pripravené 
pre omietkárov a inštalatérov. 

Veľa záviselo aj od externých 
dodávateľov, ktorí na zákazku vy-
rábali drevený obklad, zariadenie 
pre jedáleň, dlažby a obklady ka-
meňom. I oni prisľúbili, že do kon-
ca júla bude všetko hotové. 

Práce postupovali rýchlo, no 
bolo treba nových brigádnikov. 
Tých bol nedostatok aj kvôli tomu, 
že súčasne s výstavbou chaty 
na Táľoch boli v plnom prúde aj 
dokončovacie práce na novom 
štadióne v Podbrezovej. Všetky 
práce však boli stihnuté v stano-
venom termíne a v auguste 1959 
mala nová chata, s kapacitou 
stodvadsať lôžok, svojich prvých 
návštevníkov. Boli to deti nielen 
z Podbrezovej, ale aj z Kalinova, 
Lovinobane, Podrečian, Lučenca 
a Hronskej Dúbravy. V ostatných 
mesiacoch slúžila na rekreáciu pre 
zamestnancov podbrezovských 
železiarní.   

V malebnom nízkotatranskom 
prostredí, v sťažených podmien-
kach, vyrástla rekreačná chata, 
ktorá aj dnes slúži zamestnancom, 
podbrezovských železiarní, ich ro-
dinným príslušníkom i širokej ve-
rejnosti. 

Víťazstvo v stolnom tenise
Dňa 9. januára dievčatá zo Sú-
kromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová pokračovali v sérii 
víťazstiev v športových súťažiach 
počas tohto školského roka. 

   Tentokrát vyhrali okresné kolo v stol-
nom tenise, ktoré sa uskutočnilo v Brez-
ne. Naše stolné tenistky si víťazstvom 
vybojovali postup na krajské kolo. 
   Gratulujeme a držíme palce v ďalších 
športových zápoleniach.

Tak ako predpokladali epide -
miológovia, v tomto období sa 
výskyt akútnych respiračných 
ochorení i chrípky v Banskobys -
trickom kraji opätovne zvýšil. 
Epidemiológovia však nezachytili 
ani jeden prípad ťažkého akút-
neho respiračného ochorenia či 
chrípky AH1N1. Vírusy v druhej 
polovici januára zaútočili predo -
všetkým na ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo, deti v základných 
školách vo vekovej skupine od 
6 do 14 rokov a na najmenšie 
deti. Zrovnateľný výskyt počtu 
chorých je v ostatných vekových 
skupinách, pričom najmenej prí -
padov sa vyskytlo u seniorov.

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) v rámci  
celého Banskobystrického kraja 

Monitoring chorobnosti je veľmi dôležitý
Mária Tolnayová, 
RÚVZ B. Bystrica

Z archívu sme vybrali

aktuálne eviduje v absolútnych 
číslach 5534 prípadov akútnych 
respiračných ochorení, čo pred-
stavuje chorobnosť 1765 na 
100-tisíc osôb.

Vo výskyte chrípky a jej podob-
ných ochorení, ktoré sa vyčleňujú 
zo všetkých akútnych respirač-
ných ochorení, zaevidovali epi-
demiológovia 404 chrípkových 
ochorení, čo predstavuje chorob-
nosť 229 na 100-tisíc osôb. Tieto 
údaje epidemiológovia bansko-
bystrického RÚVZ analyzovali na 
základe hlásení 58 percent všet-
kých lekárov pre deti a dorast a 
44 percent lekárov pre dospelých 
z Banskobystrického kraja. 

Úlohou verejného zdravot-
níctva (aj RÚVZ Banská Bystrica) 
je zodpovednosť za monitoring 
výskytu chrípky, ako aj za osve-
tu smerom k občanom regiónu, 
napr. aby sa dali očkovať. Rovna-

ko zodpovedá aj za opatrenia, ako 
napr. zatvorenie školy v spoluprá-
ci s ich vedením, zákaz návštev v 
nemocnici, či konanie hromad-
ných podujatí. 

Monitoring má dva ciele – pr-
vým je monitoring chorobnosti, 
založený na hlásení lekárov pr-
vého kontaktu o kumulovaných 
počtov chorých. Hlásia ich podľa 
vekových skupín a to nielen cel-
kový počet akútnych ochorení, 
ale aj koľko z tohto počtu sú 
chorí na chrípku a chrípku napo-
dobňujúce ochorenia. 

Pri chrípke a chrípku napo-
dobňujúcich ochoreniach musí 
byť teplota nad 38 stupňov, bo-
lesti hlavy, svalov a jeden z príz-
nakov ochorenia respiračného 
systému – kašeľ, či nádcha. Hlá-
sia aj komplikácie – zápal pľúc, 
sinusitídu, či počet prípadných 
úmrtí. Druhým cieľom je mo-
nitorovanie cirkulácie vírusov, 
teda čo spôsobuje chrípku, či je 
to podobné na celom Slovensku 
atď. 

Tento monitoring sa robí s 
pomocou oslovených lekárov v 
nemocniciach a v teréne, kto-
rým RÚVZ doručí špeciálne mé-
diá na odbery, v ktorých vírusy 
prežívajú. Zbierajú a analyzujú 
sa vo virologickom laboratóriu 
RÚVZ. To je aj príspevok SR k 
celosvetovému poznaniu o sprá-
vaní sa vírusov chrípky a iných 
pôvodcov akútnych ochorení 
dýchacích ciest, tzv. viróz.

Výstavba rekreačnej chaty na Táľoch kocom päťdesiatych rokov minulého storočia.                                                                                         Foto: archív redakcie
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Jedálny lístok
28. 1. – 3. 2. 2019

Pondelok
Polievky: terchovská, bryndzová 
so strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina ● Bravčový rezeň s nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, uhorka ● 
Kuracie stehno so zeleninou, špe-
nátové rezance ● Šalát mrkvový 
s marhuľami ● Pečené zemiaky s 
paradajkovou omáčkou ● Lievan-
ce s džemom ● Bageta salámová 
so šalátom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
krupicová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, kned-
ľa ● Morčacie prsia prírodné, ze-
leninová ryža, šalát ● Furmanské 
halušky ● Šalát pekinský so šun-
kou, pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Buchty na pare 
s nutelou, maková posýpka, ka-
kao ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, šalát ● Bravčový 
perkelt, cestovina ● Pizza diabol-
ská ● Parížsky šalát, pečivo ● Lo-
sos na masle, dusená zelenina ● 
Ryžový nákyp s ovocím ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: držková, roľnícka, peči-
vo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát ● Pečený bôčik s pln-
kou, kapusta, knedľa ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Šalát cestovinový 
s kápiou a salámou ● Kondičkový 
tanier ● Škoricové osie hniezda, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Mlieč-
ny balíček.

Piatok
Polievky: morčacia, tekvicová, pe-
čivo.
● Pečené kuracie stehno, tarho-
ňa, kompót ● Hovädzia roštenka 
na slanine, zemiaky, šalát ● Úde-
né mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Grécky šalát, pečivo ● 
Hubové rizoto, uhorkový šalát ● 
Zemiakové knedličky čučoriedko-
vé so strúhankou ● Bageta morav-
ská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: kapustová letná, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Plnený brav-
čový závitok, ryža, šalát ● Bageta 
Apetito.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Hydinové ražniči, ze-
miaky, uhorka ● Bageta syrová.

,,

Z pokladov z internetu spracoval
T. Kubej

Jedálny lístok
4. – 10. 2. 2019

Pondelok
Polievky: prešporská, zeleninová, 
pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža, cvik-
la ● Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Špenátový prívarok, vol-
ské oko, zemiaky ● Bretónsky šalát, 
pečivo ● Zapekaná ryba so šam-
piňónmi, šalát z čínskej kapusty s 
kukuricou ● Kysnutý koláč marhu-
ľový, kakao ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: furmanská, pohronská, 
pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
tarhoňa, uhorka ● Hovädzí rezeň 
obaľovaný, zemiaková kaša, šalát ● 
Torteliny so šunkou, syrová omáčka 
● Šalát z čínskej kapusty s hroznom 
a jablkami, pečivo ● Kuracie rezan-
čeky, zelená fazuľka s baby mrkvou 
● Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom ● Bageta Gurmán ● Ovoc-
ný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Bravčový rezeň 
na rasci, ryža, šalát ● Vyprážaný 
karfiol, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová obloha 
● Šúľance s makom ● Bageta s ku-
racím mäsom ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, karfio-
lová, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Kuracie stehno na smota-
ne s hlivami, cestovina ● Držky na 
diabolský spôsob, knedľa ● Pikant-
ný syrový šalát, pečivo ● Zapekaná 
brokolica s tofu ● Hanácke koláče, 
kakao ● Bageta moravská ● Ovoc-
ný balíček.

Piatok
Polievky: kapustová s klobásou, 
francúzska, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Morčacie prsia plnené ni-
vou, ryža, šalát ● Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát ● Hydinový 
šalát, pečivo ● Bravčové mäso du-
sené s kelom ● Rezance s orechmi 
● Bageta Apetito ● Mliečny balí-
ček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, čala-
máda ● Jelenie ragú s brusnicami, 
cestovina ● Bageta s kuracím mä-
som.

Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, kned-
ľa ● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
šalát ● Bageta Gurmán.

Zmeny v novom cestnom zákone

Aké novinky nás čakajú v roku 2019?

S novým rokom pravidelne pri -
chádzajú zmeny a novelizácie v 
rôznych oblastiach. Výnimkou 
nie je ani cestný zákon. Nielen 
vodiči, ale aj chodci a ostatní 
účastníci cestnej premávky by 
mali byť s novinkami a zmenami 
v cestnom zákone oboznámení. 
Pripravili sme pre vás prehľad 
najdôležitejších zmien.

Zákaz používania mobilu
   Používanie mobilného telefó-
nu v aute, okrem telefonovania 
pomocou systému „hands free“, 
sa po novom upraví tak, aby bolo 
zakázané ho držať aj v ruke. Zá-
roveň by sa malo toto pravidlo 
okrem telefónu vzťahovať aj na 
ostatné telekomunikačné či audi-
ovizuálne zariadenia. Vyplýva to 
z pripravovanej novely zákona o 
cestnej premávke, ktorú v polovi-
ci januára predložil rezort vnútra 
do medzirezortného pripomien-
kového konania.

Železničné priecestia a rých-
losť

   Ďalšou zmenou, ktorá by sa mala 

dostať čoskoro do platnosti, je vy-
pustenie pevne daných najvyšších 
dovolených rýchlostí v závislosti 
od vzdialenosti od železničného 
priecestia. Momentálne je 50 
metrov pred priecestím povolené 
jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h 
a ak svieti prerušované biele svet-
lo, tak 50 metrov pred priecestím 
možno jazdiť rýchlosťou najviac 
50 km/h. Od používania bieleho 
prerušovaného svetla sa však už 
upúšťa a takto nastavené rýchlos-
ti podľa rezortu nepoznajú medzi-
národné štandardy prechádzania 
cez železničné priecestie, dokon-
ca ani napríklad pravidlá cestnej 
premávky v Nemecku alebo Ra-
kúsku. 

Ďalšie zmeny
   Po vzore iných štátov sa aj u 
nás navrhuje zákonom zaviesť 
povinné vytváranie záchranárskej 
uličky pri kolóne na diaľnici. Ďalší 
návrh chce upraviť aj znenie pra-
vidla o parkovaní na chodníku tak, 
aby bolo jednoznačne uvedené, 
že parkovať na chodníku možno 
len na takom mieste, kde nebude 
dochádzať k jazde po chodníku, 
ale pôjde skutočne len o zaparko-

vanie na chodníku, ktorý susedí s 
cestou. 
   Podľa ministerstva sa toto pra-
vidlo zavádza z dôvodu posilne-
nia ochrany najzraniteľnejšieho 
účastníka cestnej premávky na 
chodníku, ktorý je budovaný a 
určený práve pre chodca. Ďalšou 
zmenou je, že osoba na kolobež-
ke s pomocným motorčekom sa 
vyslovene zaradí medzi vodiča 
nemotorového vozidla, keďže 
sa v súčasnosti zaraďuje medzi 
chodcov, čo však podľa rezortu 
nekorešponduje s povahou do-
pravného prostriedku a s pravid-
lami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Útek z miesta dopravnej ne-
hody

   V zákone o priestupkoch sa po 
novom navrhuje rozlišovať medzi 
reálnym útekom z miesta doprav-
nej nehody a odídením z miesta 
škodovej udalosti, čo sa v súčas-
nosti pri určovaní výšky pokuty 
nerozlišuje. Namiesto pokuty 300 
až 1 300 eur a zákazu činnosti 
na jeden až päť rokov bude teda 
možné za druhý spomenutý sku-
tok uložiť pokutu 200 až 1 000 
eur a zákaz činnosti do päť rokov.

   Novinky v cestnom zákone sa dotknú aj kolobežkárov.                                                                    Foto: internet
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Spomienky 
„Aj keď si odišiel a nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 4. januára uplynul rok, ako nás 
navždy opustil vo veku 90 rokov náš 
drahý manžel, otec, svokor, starý otec 
a príbuzný

Emil ROTTER z Predajnej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S úctou spomína smútiaca rodina
...

Dňa 23. januára sme si pripomenuli 
prvé výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustila naša drahá manželka, mama 
a stará mama

Mariana PAVLÍKOVÁ z Valaskej.
S láskou spomíname

...
Dňa 23. januára sme si pripomenuli 
päť rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil manžel, otec a starý otec

Vít CHLÁDEK z Brezna. 
S láskou spomíname
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedo-
volí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, 
zostala nám len bolesť a spomienka v 
ňom.“ 
Dňa 25. januára uplynulo šestnásť ro-
kov odvtedy, ako nás opustil náš milo-
vaný otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH 
z Čierneho Balogu.

S láskou spomínajú syno-
via a dcéry s rodinami

...

„Je taká chvíľa, keď končí život a začí-
na spomienka.“
Dňa 28. januára si pripomenieme 
piate výročie úmrtia manžela, otca, 
starého otca

Barnabáša VARGU z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína 
manželka s celou rodinou

...
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach 
zostávaš, odchod veľmi všetkých bolí, 
ktorí ťa mali radi a na teba spomína-
jú.“ 
Dňa 2. februára si pripomenieme 
smutné 25. výročie, ako nás navždy 
opustil manžel, otec a starý otec 

Juraj ARGAY z Brezna.
Smútiaca rodina z Brezna

Pozývame vás
V dňoch 25. januára – 3. februára sa v Osrblí uskutoč -
nia Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlo -
ne. Očakáva sa účasť pretekárov z 35 krajín a štyroch 
kontinentov. 
   Mladí biatlonisti budú celkovo súťažiť v šestnástich 
disciplínach. Každá kategória, teda juniori, juniorky, 
kadeti a kadetky, má po štyri disciplíny. Súťaží sa vo 
vytrvalostných pretekoch, šprinte, stíhacích pretekoch 
a štafetách. Ambasádormi podujatia sú Anastazia Kuz-
minová a Pavol Hurajt.
   Pre fanúšikov sú pripravené aj sprievodné poduja-
tia. V breznianskej synagóge si môžete pozrieť výstavu 
histórie biatlonu, ktorá prebieha do 3. februára. Otvá-
racie hodiny: streda (10. – 12. hod.), piatok (15. – 17. 
hod.) a sobota (10. – 12. hod.). 
   Takisto máte možnosť navštíviť Fan Zónu v Osrblí, kde 
si môžete vyskúšať laserový biatlon a vyhrať zaujímavé 
ceny. Biatlon Fan zóna bude počas šampionátu v Osrblí 
otvorená každý deň od 10. do 16. hodiny.
   Fanúšikovia biatlonu sa budú môcť dopraviť na šam-
pionát do Osrblia autobusom zadarmo. Ten bude pre-
mávať z Brezna, aj so zastávkami vo Valaskej, Chvati-
mechu a Hronci. Rovnako bude zabezpečený odvoz 
naspäť z Osrblia.

Autor:      
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S Vladimírom Veselým, trénerom FK Železiarne Podbrezová

Priestor budú dostávať mladší hráči a budeme pracovať na ich rozvoji

Z kolkárskych dráh

Do Podbrezovej ste prišli z Třin -
ca, kde ste pôsobili ako asistent 
trénera v druhej najvyššej českej 
futbalovej lige. Môžete sa nám 
na úvod bližšie predstaviť?
 - Som odchovanec MŠK Žilina, po-
tom som hral v rôznych kluboch. 
Na vojne to bola Dukla Trenčín, 
neskôr DAC Dunajská Streda, Duk-
la Banská Bystrica, České Budejo-
vice, ŽP Šport Podbrezová a karié-
ru ako hráč som zakončil v Poľsku, 
v tretej lige. Potom som plynule 
prešiel na trénerskú pozíciu v tom 
klube. Tam som pôsobil od roku 
2011 do roku 2013, kedy som pri-

jal ponuku do štruktúr MŠK Žilina, 
kde som pôsobil päť rokov. Odtiaľ 
som šiel v lete do Třinca a teraz 
prišla ponuka z Podbrezovej, takže 
som neváhal a som tu. 

Určite vašim hlavným cieľom 
momentálne bude záchrana vo 
Fortuna lige. Aké ďalšie ciele a 
ambície máte do budúcnosti s 
mužstvom FK Železiarne Podbre -
zová?
 - Chceli by sme zastabilizovať ká-
der, v prvom rade samozrejme 
zachrániť súťaž a vyhnúť sa bojom 
o záchranu. A trochu zmeniť sys-
tém hry, mení sa trochu aj filozofia 
klubu, kedy budú dostávať pries-
tor mladší hráči a budeme praco-

vať na ich rozvoji.

V Podbrezovej ste ako hráč pô -
sobili päť mesiacov v roku 2006, 
keď ste tu boli na hosťovaní z 
Dukly Banská Bystrica. Ako si 
spomínate na toto obdobie?
 - Tak mám veľmi príjemné spo-
mienky na toto obdobie, bolo to 
pod trénerom Jánošom. Niektorí 
ľudia sú dokonca dodnes tu, napr. 
masér Jožko Chovanec, takisto 
hrával tu vtedy už Mišo Breznanik. 
V tej ére tu bol v tom čase rovna-
ko aj Ďuro Kucka. Podbrezová pre 
mňa teda nie je úplne neznáme 
prostredie, akurát vtedy tu ešte 
nebola umelá tráva, to je asi jedi-
ný rozdiel.

     Vladimír Veselý v roku 2006 pôsobil v Podbrezovej ako hráč.             Foto: I. Kardhordová

Interligisti vycestovali pre body 
do Brna. Jediný bod domácich 
získal Ryba (641), aj vďaka naj-
lepšej dorážke v zápase (247), keď 
na tretej dráhe ušiel Tepšovi o 30 
kolov a náskok udržal do konca aj 
napriek výraznému tlaku nášho 
kolkára. 
   Zaskvel sa aj Pašiak (653), keď 
vymazal Vymazala (642), najlep-
šieho hráča súpera. Nemček otočil 
svoj zápas v druhej šesťdesiatke 
(325) a Zavarko pridal najlepší vý-
kon zápasu 665 bodov. Naši hráči 
naďalej suverénne kraľujú na čele 
Interligy.
   ŠK Železiarne Podbrezová: Tep-
ša 631, Vadovič 587, Pašiak 653, 
Tomka 571, Nemček 613 a Zavarko 
665. Celkovo 1:7 (3625:3720).
   Extraligisti hrali podvečerný zá-
pas v šlágri kola vedúcich tímov 
v Rakoviciach. Hneď na úvod sa 
konali dva zaujímavé duely. Kozák 
s Ivančíkom si rozdelili bod, keď 
zhodne dosiahli 663 kolov, 2:2 
na dráhy, obidvaja s excelentnou 
dorážkou (Kozák 263, 
Ivančík 265). Dziad s 
Vargom (623) takisto 
2:2, ale na záver zís-
kal náš hráč o tri koly 
viac a pripísal si bod. V 
druhej dvojici Kyselica 
získal bod, Balco však 
nebodoval. Rozdiel na 
koly bol +7 pre nás. Dilský potom 
síce stratil bod aj nejaké koly, av-
šak Štefančík prehodil dostatočne 
Magalu a tak v konečnom súčte 
bolo +43 na koly. Týmto sme od-
skočili Rakoviciam v tabuľke o päť 
bodov.
   ŠK Železiarne Podbrezová „A“: 
Kozák 663, Dziad 626, Balco 563, 
Kyselica 593, Dilský 587, Štefančík 
633. Celkovo 2,5:5,5 (3622:3665).
   Naše ženy nastúpili na svoj duel 
extraligy v Sučanoch a vôbec neb-
rali na domáce kolkárky ohľad. 
Sučiankam udelili kanára 0:6. Ma-
chálková získala bod s Kyselicovou 
(+9) a Tranová s Večeríkovou a aj 
koly (+33). Kičinková síce po pr-
vých dvoch dráhach prehrávala o 
tri koly, ale druhý „polčas“ mala 
lepší a celkovo na konci mala +45. 
Klubertovú po 53 hodoch vystrie-
dala Skalošová a dotiahla zápas 
úspešne do konca.
   ŠK Železiarne Podbrezová: Ma-
chálková 556, Tranová 559, Kičin-
ková 549 a Klubertová/Skalošová 
535. Celkovo 0:6 (2114:2199).

   Podbrezovské „béčko“ privítalo 
doma predposledné Fiľakovo „B“. 
V prvej trojici Ďuricová nestačila 
na Ondrigu (552) o dva koly. Naj-
lepší výkon zápasu predviedla Jan-
ka Poliaková (591) a získala bod s 
najlepším hráčom súpera Čabom 
(573). Herich si v kľude poradil s 
Debnárom, hlavne zásluhou do-
rážky na druhých dvoch dráhach. 
V druhej trojici stojí za zmienku vý-
kon Švantnera (589) s jediným zá-
hodom, bod a +81 kolov. „Béčko“ 
sa po víťazstve vzdialilo Šarišu na 
štyri body a je na 7. mieste.
   ŠK Železiarne Podbrezová „B“: 
Ďuricová 550, Poliaková 591, He-
rich 570, Bábelová 513, Bánik 
548 a Švantner 589. Celkovo 5:3 
(3361:3255). 
   „Céčkari“ odohrali svoj duel pro-
ti KK Šemša. Nazbierali síce štyri 
body z hry, ale dva body za celkové 
číslo brali východniari a tak zápas 
skončil remízou 4:4. Figura (náš 
najlepší hráč – 578) a Babčan svo-
je duely zvládli a získali po bode. 
Žiaľ, Mócovi nadelil M. Kuba (608) 
„stovku“. Dilský aj Kriváň (pri 481) 

získali po bode a Poliak 
podľahol P. Kubovi o 
„päťdesiatku“. Kubovci 
nám tak nadelili 154 bo-
dov. „Céčko“ sa drží na 
3. mieste tabuľky.
   ŠK Železiarne Podbre-
zová „C“: Figura 578, 
Babčan 529, Móc 506, 

Dilský M. 550, Kriváň 481 a Poliak 
514. Celkovo 4:4 (3238:3158).
   Obidve naše dorastenecké druž-
stvá žiaľ ťahali vo svojich zápasoch 
za kratší koniec. „Áčko“ nestačilo 
na Trstencov a „béčko“ neuspelo 
vo Vrútkach.
   ŠK Železiarne Podbrezová „A“: 
Bánik F. 524, Poliaková N. 541, Mó-
cová 509 a Balco 539.
   ŠK Železiarne Podbrezová „B“: 
Soják 515, Kánová 503, Bizub 507 
a Bánik M. 475.
   V Slovenskom pohári nastúpila 
„A“ zostava na dráhy Tatrana Bra-
tislava. Hráči Tatrana „A“ ukoristili 
našim hráčom iba jeden bod, keď 
Balcovi na dvoch dráhach tesne 
ušli setové bodíky a celkovo nahral 
o osem kolov menej ako súper. Os-
tatní traja s prehľadom zaknihovali 
víťazstvá. Odveta sa hrá 13. febru-
ára o 19. hodine v Podbrezovej.
   ŠK Železiarne Podbrezová „A“: 
Štefančík 584, Balco 583, Dziad 
576 a Kozák 590. Celkovo 1:5 
(2202:2333).

Zavarko opäť najlepší

Vilmoš Zavarko obhájil prven -
stvo na turnaji BB MENTOR 
CUPA v maďarskom Szegede, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. 
– 13. januára.
   Po piatom mieste v kvalifikácii 
si vo vyraďovacích bojoch pora-
dil postupne s Tamášom Kiššom, 
Norbertom Kiššom. V semifinále 
s bývalým hráčom Podbrezovej 
Milanom Jovetičom a vo finále 

zdolal Róberta Ernješiho, kto-
rý taktiež jednu sezónu obliekal 
dres Podbrezovej. Je to celko-
vo Zavarkove piate víťazstvo na 
tomto turnaji.
   Výsledky hráčov ŠK ŽP v kva -
lifikácii:
5. Vilmoš Zavarko 649, 8. Bystrík 
Vadovič 642, 30. Martin Kozák 
593, 36. Daniel Tepša 583, 49. 
Ondrej Kyselica 575, 50. Tomáš 
Pašiak 575, 59. Peter Nemček 
567, 169. Tomáš Dziad 501.

Ing. Pavol Kühnel

Vilmoš Zavarko na turnaji v Maďarsku opäť 
potvrdil svoje kvality

Na svetový šampionát do Osrblia 
päť našich biatlonistov

Mgr. Peter Kazár

Biatlonový oddiel ŠK Železiarne s trénerom Petrom Kazárom.                           Foto: Biatlon-Info.sk

Naši biatlonisti majú za sebou 
prvé dve kolá slovenského Viess-
mann pohára (VP) v biatlone. 
Preteky sa konali v obidvoch prí-
padoch v Osrblí, 1. kolo bolo na 
programe v závere minulého roka 
a 2. kolo sa uskutočnilo v termíne 
12. – 13. januára.
    Disciplíny 1. kola VP: 29. de-
cembra rýchlostné preteky a 30. 
decembra rýchlostné preteky so 
štafetovou streľbou. V 2. kole VP sa 
konali 12. januára rýchlostné pre-
teky a 13. januára boli na progra-
me preteky s hromadným štartom. 
Súčasne s 2. kolom VP sa konal v 
poľskom stredisku Duszniki Zdroj 
4. seniorský IBU Cup (súťaž určená 
pre uchádzačov o miesto v zostave 
na svetový pohár vo veku 23 rokov 
a viac), kde sa kvalifikoval aj náš ju-
nior Tomáš Sklenárik. 
   Úvodné kolo VP zvládli naši špor-
tovci výborne, v dorastenkách 17-
19 ročných sa na stupne víťazov 
postavili v obidvoch dňoch: Ema 

Kapustová, Zuzana Remeňová a 
Mária Remeňová, vymenili si len 
poradie. Na stupne víťazov sa do-
stali aj juniori Tomáš Sklenárik 
a Lukáš Ottinger. Rovnako Eliška 
Smarkoňová obsadila dvakrát 3. 
miesto. Príprava na 2. kolo VP 
už bola podriadená príprave na 
prioritné MS juniorov a kadetov 
a viacerí naši športovci v plnom 
tréningovom zaťažení na súťaži 
VP nepodali optimálne výkony. 
Výnimkou bol Adam Koštial, ktorí 
sa medzi staršími dorastencami 
dvakrát postavil na 3. miesto a 
taktiež Lukáš Ottinger obsadil 1. a 
2. miesto. Náš najmladší doraste-
nec Matej Vránsky sa v kategórii 
16-ročných dorastencov postavil 
na stupne víťazov zatiaľ vo všet-
kých štyroch súťažných štartoch.
Prvé dve kolá VP boli súčasne aj 
kvalifikačné preteky na domáce 
Majstrovstvá sveta juniorov a ka-
detov v Osrblí, ktoré sa budú konať 
v dňoch 25. januára – 3. februára 
a pre 17-18 ročný dorast aj kvalifi-
kačné preteky na Európsky zimný 

festival mládeže EYOF 2019, ktorý 
sa uskutoční v Sarajeve v termíne 
10. – 16. februára. 
   Na MS juniorov a kadetov v Osrb-
lí sa v štvorčlennom reprezentač-
nom družstve kadetiek predstavia 
až tri športovkyne ŠK ŽP: Ema Ka-
pustová, Zuzana Remeňová a Má-
ria Remeňová. V družstve juniorov 
sa predstavia Tomáš Sklenárik a 
Lukáš Ottinger. Spolu tak budeme 
mať na šampionáte až päť našich 
biatlonistov.
   Na EYOF pocestujú štyria 16-17 
roční chlapci a štyri dievčatá, ŠK 
ŽP budú v slovenskom reprezen-
tačnom družstve zastupovať: Ema 
Kapustová, Adam Koštial a Damián 
Cesnek (CTM Podbrezová). Repre-
zentačný tréner kadetiek na MS ju-
niorov a kadetov aj na EYOF je Mgr. 
Peter Kazár.

Výsledkový servis v poradí – 
1. kolo VP Osrblie 29.12. RP, 
30. 12. RP so ŠS; 2. kolo VP 
Osrblie 12.1. RP, 13.1. HŠ: 

Dorastenci 16 r.: Vránsky Matej 2., 
1., 3. a 1.  miesto.
Dorastenky 16 r.: Smarkoňová Eliš-
ka 3., 3., 4. a 4. Miesto.
Dorastenci 17-19 r.: Bury Filip 7., 
6., 13. a 11. miesto, Koštial Adam 
14., 5., 3. a 3.  miesto, Floch Rado-
van 15., 15., 16. a 13. miesto. 
Dorastenky 17-19 r.: Kapustová 
Ema 1., 2., 9. a 4. miesto, Remeňo-
vá Mária 2., 3., 1. miesto a neštar-
tovala, Remeňová Zuzana 3., 1.,11. 
a 5. miesto, Smarkoňová Anežka 6., 
9., 8. a 10. miesto. 
Juniori 20-22 r.: Sklenárik Tomáš 
1., 2. miesto a neštartoval, Ottin-
ger Lukáš 4., 3., 2. a 1. miesto. 
IBU Cup Duszniki Zdroj (Poľsko): 
Sklenárik Tomáš 67. a 51. miesto. 
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