
    V dňoch  10. − 12. júna 2008 sa uskutočnil v našej spoločnosti dozorový  audit podľa
ISO/TS 16949:2002,  vykonaný certifikačnou  spoločnosťou SGS Slovakia v  riaditeľ−
skom a obchodnom úseku, zásobovaní,  odbore riadenia kvality, v ťahárni rúr a v hut−
níckej druhovýrobe.
   Systém manažérstva kvality bol podrobne preverovaný počas dozorového  auditu. Boli
dve audítorské skupiny, ktoré sa riadili plánom auditu. Na začiatku boli skontrolované
nezhody z minulého auditu a potom sme pokračovali v auditovaných oblastiach podľa
stanoveného plánu. Počas auditu boli systémovo preverované všetky činnosti a procesy,
ktorými sú zabezpečované dodávky pre automobilový priemysel. Opätovne bolo pre−
verené  zabezpečenie prenosu špeciálnych požiadaviek zákazníka a ich zapracovanie
v našej dokumentácii  z oblasti kvality, systému bezpečnosti práce  a systému environ−
mentálneho manažérstva. Počas auditu neboli zistené žiadne  nezhody. Pre  zlepšenie
systému je vypracované Opatrenie č. 5 generálneho riaditeľa, kde sú stanovené úlohy
pre zabezpečenie zlepšenia a  efektívneho fungovania nášho systému manažérstva
kvality.
   V priebehu auditu audítorské skupiny využili možnosť návštevy podnikového múzea
a ich obzor bol rozšírený nielen do súčasnosti, ale aj do histórie našej spoločnosti. V závere
by som chcel poďakovať vedeniu ŽP a. s. a všetkým zamestnancom preverovaných oblastí
za profesionálny prístup a ochotu počas auditu.

Ing. Peter Peťko, manažér kvality

Dozorový audit podľa ISO/TS 16949 : 2002
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Po valnom
zhromaždení

Pripravujeme
sa na euro

Na veľtrhu
v Poznani

Korózie
v paneláku

Cyklisti
v Quadeloupe

Festival
dychových hudieb

Nájomné byty pre zamestnancov ŽP GROUP  − čítajte na 5. strane

Po 16. valnom zhromaždení  ŽP a.s.

„Bol to tretí z najúspešnejších rokov“
  Šestnáste riadne valné zhromaždenie Železiarní Podbrezová, akciová spoloč−
nosť, sa konalo 20. júna v Dome kultúry ŽP, za účasti akcionárov zastupujú−
cich 75,788 percenta podielu na vlastníctve základného imania spoločnosti. Pred−
metom rokovania bolo predovšetkým zhodnotenie výsledkov hospodárenia do−
siahnutých v uplynulom roku.

   Predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Soták skonštato−
val, že „... je to tretí z najúspeš−
nejších rokov, v ktorom spoloč−
nosť dosiahla zisk prevyšujúci
jednu miliardu korún.“ Za tradič−
ný základ dobrých výsledkov
hospodárenia označil dlhodo−
bú obchodnú politiku. V roku
2007 sme dodali našim odbe−
rateľom výrobky a služby v cel−
kovej hodnote 8 639 mil. korún,
čo predstavuje v porovnaní s
rokom predchádzajúcim nárast
o 5,1 percenta. Vyše 87 per−
cent tovaru šlo na zahraničné
trhy, najmä v rámci Európskej
únie. Centrálne usmerňovaný
predaj produkcie, riadený na
teritoriálnom princípe, prostred−
níctvom obchodných spoloč−
ností PIPEX International AG,
PIPEX ITALIA S.p.A., ŽP Trade
Bohemia, a.s. a Slovrur Sp. Z o.o.,
zabezpečil pre výrobu optimál−
ne množstvo zákaziek. V roku
2007 sme vyrobili 375 393 ton
ocele plynulo odlievanej do
oceľových blokov, v porovna−
ní s predchádzajúcim rokom
zvýšenie predstavuje 3 percen−
tá. Po zabudovaní palivovo −
kyslíkových horákov v elektric−
kej oblúkovej peci došlo k zvý−
šeniu hodinových výkonov o
viac ako 5 percent. Z uvedené−
ho množstva sme 122 959 ton

odpredali konečným odberate−
ľom a zostatok ocele sme po−
užili na výrobu oceľových bez−
švíkových rúr. Vo výrobe bez−
švíkových valcovaných rúr za
tepla sme dosiahli rekordné
množstvo 189 250 ton, vďaka
dokonalej organizácii práce a
znižovaniu prestojov valcova−
cej trate sme dosiahli zvýšenie
vo výkonoch, v porovnaní s
predchádzajúcim rokom, o 1,8
percenta. Dopyt po presných
bezšvíkových rúrach prevyšoval
naše možnosti obmedzené ka−
pacitami niektorých výrobných
uzlov. Za hodnotené obdobie
sme vyrobili 54 732 ton pres−
ne ťahaných bezšvíkových rúr,
čo predstavuje v porovnaní s
rokom 2006 nárast  2,3 percen−
ta.
   V roku 2007 sme nakúpili
218 052 MWh elektrickej ener−
gie, vo vlastných vodných elek−
trárňach a kogeneračnej jed−
notke sme vyrobili 62 075 MWh
elektrickej energie, čím sme
dosiahli 22,9 percentný podiel
vlastnej výroby z celkovej roč−
nej spotreby. Od SPP, a.s.,
sme nakúpili 46 112 tis. m3

zemného plynu. Skutočný rast
cien elektrickej energie, v po−
rovnaní s rokom 2006, predsta−
voval 13,7 percenta.
   Spoločnosť v roku 2007 pre−

investovala 407 088 tisíc korún.
Modernizácia oceliarne bola
najvýznamnejšou technologic−
kou investíciou. Ďalšími výz−
namnými akciami boli úpravá−
renská linka kotlových rúr 1.
akostnej skupiny, automatizá−
cia ovládania valcovacej trate
a modernizácia výroby oblúkov
vybudovaním indukčného oh−
revu na linke č. 2.
   Predseda predstavenstva pri
hodnotení oblasti environmen−

tálnej politiky spoločnosti v roku
2007 konštatoval, že ekologic−
ké aktivity sú logickým vyúste−
ním aktualizovanej environ−
mentálnej politiky z januára
2006, prostredníctvom ktorej vr−
cholové vedenie verejne dekla−
ruje záväzok k znižovaniu ne−
gatívnych vplyvov na životné
prostredie.
   Stratégia firmy v oblasti ria−
denia ľudských zdrojov je
podriadená základnej myšlien−
ke − starostlivosti o zamestnan−
cov. Program personálnej,
mzdovej, sociálnej politiky a
politiky ochrany a bezpečnosti
zdravia pri práci bol zakotvený
v Kolektívnej zmluve, v ktorej si
akciová spoločnosť svoje zá−
väzky splnila v plnom rozsahu.
   V uplynulom roku pracovalo
1 031 zamestnancov v dcér−
skych a pridružených spoloč−
nostiach na území Slovenskej

republiky a 3 271 v Českej re−
publike. Predseda predstaven−
stva zhodnotil výsledky hospo−
dárenia jednotlivých spoločnos−
tí, ktoré sa tiež aktívnou mierou
podieľali na dosiahnutom výs−
ledku hospodárenia.
   Predseda predstavenstva
oboznámil akcionárov s pod−
nikateľským zámerom spoloč−
nosti na rok 2008, ktorý bol
zostavený po zohľadnení
všetkých známych rizík,  ako
je spevňovanie kurzu sloven−
skej koruny voči svetovým me−
nám, neustály rast cien elek−
trickej energie a zemného ply−
nu a rozkolísaná hladina ná−
kupných cien oceľového šrotu,

feroprísad, surového železa a
ďalších dôležitých vstupných
surovín. Za veľmi vážny prob−
lém označil bilančný nedosta−
tok elektrickej energie, ktorý
nastane na Slovensku po od−
stavení Atómovej elektrárne v
Jaslovských Bohuniciach. V
závere poďakoval a vyslovil
uznanie všetkým spolupracov−
níkom, bez ktorých by nebo−
lo možné dosiahnuť prezento−
vané výsledky.
    Nasledovala správa dozor−
nej rady, ktorú predniesol jej
predseda, Ing. Ján Banas a
návrhy na schválenie indivi−
duálnej účtovnej závierky a
konsolidovanej účtovnej závier−
ky, prednesené podpredsedom
predstavenstva Ing. Marianom
Kurčíkom, ktorý predložil na
schválenie aj návrh na rozde−
lenie zisku. Akcionári uvedené
dokumenty schválili a z uzne−

senia tohto bodu programu
vyplýva, že im budú vyplatené
dividendy v hodnote 50 korún
za jednu akciu. Akcionári od−
súhlasili aj nové stanovy spo−
ločnosti, ktoré boli zmenené a
doplnené na tomto valnom
zhromaždení.
   Výsledky dosiahnuté v
uplynulom roku Predstaven−
stvo  Železiarní Podbrezová
a.s. hodnotí veľmi pozitívne.
Ukazovatele rentability pod−
nikateľskej činnosti a produk−
tivity práce dosiahli veľmi vy−
sokú úroveň, ktorú bude v na−
sledujúcich rokoch  veľmi
ťažké zopakovať.

 O. Kleinová

Foto: I. Kardhordová



EURO –  INFO
PODBREZOVAN 13/2008STRANA 2

naša anketa    naša anketa    naša anketa    naša anketa    naša anketa
Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. KúkolováKde sa chystáte na tohtoročnú dovolenku?

V marcovom rozhovore nás  Ing. Jaroslav MAČEJOV−
SKÝ, vedúci finančného odboru a člen komisie Žele−
ziarní Podbrezová na prípravu prechodu na euro, in−
formoval o krokoch postupu v našej spoločnosti.

  Darí sa vám zabezpečo−
vať prípravy prechodu na
európsku menu podľa na−
plánovaného harmono−
gramu? Čím sa zaoberá−
te dnes?
  − Pri menovaní pracovnej
skupiny, v súvislosti so za−
vedením eura  v SR, bol de−
finovaný iba dátum prijatia
eura  − 1. január 2009   a
všetky ostatné termíny boli
len orientačné. Môžem kon−
štatovať, že monitoring pro−
cesov v  Železiarňach Pod−
brezová prebehol viac − me−
nej v stanovených termínoch.
Činnosť pracovnej skupiny je
silne závislá od prijímanej le−
gislatívy, v súvislosti so za−
vedením eura. Dnes platia
okrem generálneho Zákona
č. 659/2007 o zavedení meny
euro v SR len dve vyhlášky
− Vyhláška MF SR č. 75 z
roku 2008, ktorou sa stano−

vujú pravidlá vykazovania,
prepočtu a zaokrúhľovania
peňažných súm v oblasti úč−
tovníctva, daní a cla, a Vy−
hláška MH SR č. 97/2008 o
povinnosti duálneho oceňo−
vania.
  Ďalšia činnosť bude okrem
iného  ovplyvňovaná pripra−
vovanou legislatívou − či už
Vyhláškou Ministerstva prá−
ce, sociálnych veci a rodiny
SR, ktorou sa ustanovuje
napr. zaokrúhľovanie pri pre−
chode na menu euro pre ob−
lasť miezd,  Vyhláškou Minis−
terstva zdravotníctva SR pre
oblasť zdravotného poiste−
nia, novelami zákonov o dani
z príjmov, zákona o DPH,
zákona o správe daní a po−
platkov, zákona o účtovníc−
tve a ďalších vykonávacích
predpisov.
  Na intranetovej stránke
Železiarní Podbrezová a.s.,

v sekcii ZAVEDENIE
EURA,  sú sústreďované
všetky aktuálne informácie
a dokumenty k problematike

Medzi najúspešnejších tanečníkov patril aj pár J. Adámek a M. Hrablayová (v strede).                   F. O. Kleinová

covnej skupiny a zástupcov
týchto  spoločností, kde bolo
konštatované zvládnutie
problematiky registračných
pokladníc a v súlade s harmo−
nogramom prebieha aj prípra−
va informačných systémov.
Čo považujete v súčas−
nosti za kľúčový problém?
   − Ide o proces, ktorý sa
dotýka viacerých oblastí, či
už sú to informačné systémy,
fakturácia, mzdy, finančné
výkazníctvo, vzťah s banka−
mi..., prijímanie novej legisla−
tívy, a to prináša vždy náme−
ty na riešenie. Ako príklad

zavedenia eura. Veľmi ak−
tuálna je v súčasnosti prob−
lematika duálneho oceňova−
nia.
V akom štádiu sú prípra−
vy v rámci ŽP GROUP?
  − Čas ukázal, že bolo veľmi
správne, keď do pracovnej
skupiny na zavedenie eura
boli menovaní aj zástupcovia
dcérskych spoločností − Tále,
a.s., ŽP Bytos, s.r.o., ŽP
Gastroservis, s.r.o., ŽP Infor−
matika, s.r.o., Zaninoni Slova−
kia, s.r.o... Spoločná koordi−
nácia riešených problémov vy−
tvára priestor pre ich efektív−
ne riešenie. K dnešnému dňu
sú viac−menej pripravené
zvládnuť prechod na euro. Tu
musím konštatovať,  že veľ−
mi dobre problematiku pre−
chodu na euro zvládajú aj
spoločnosti ŽP Prako, s.r.o.
a Žiaromat, a.s.,  Kalinovo −
13. júna  bolo stretnutie pra−

môžem uviesť aká bude štruk−
túra a platnosť nového kur−
zového lístka NBS? V akej
miere sa budú vydávať dob−
ropisy? Ako sa daňovo do−
riešia nerealizované kurzové
rozdiely? A pod...
   Základom pre zvládnutie
prechodu na euro je však
dostatočná informovanosť, a
to nielen v štátnej sfére, v
podnikateľskej sfére, ale in−
formovanosť každého obča−
na, a tu vidím ešte veľký
priestor, na ktorom treba
vykonať veľa práce.

Zhovárala sa O. Kleinová

Erik NEUZER,
ťaháreň rúr
   − Na budúci týždeň odchá−
dzame do Egypta. Vybrali
sme si  dovolenku last minu−
te, takže za prijateľnú cenu.
Teším sa nielen na more, ale
aj na pyramídy.

Marián JAVORČÍK,
ťaháreň rúr
   − Neplánujeme dovolenku.
Vnúčatá majú zatvorené
škôlky a preto je potrebné
počas leta nahradiť rodičov.
Jeden mesiac bude u nás
vnučka a druhý zasa vnuk.

Ivan BAJS,
centrálna údržba
   − Nechystám sa na dovo−
lenku nikde. Mám veľa robo−
ty, akosi to nestíham. Počas
dovolenky budem chodiť do
hory na lesné plody, tam si
najlepšie oddýchnem.

Ľubica PANČÍKOVÁ,
stredisko doplnkových prác
   −  Dovolenku mám naplá−
novanú. Tohto roku som sa
rozhodla pre Bulharsko. Ide−
me tam v auguste. Teším sa
už na more, slnko a hlavne
na oddych.

Mária MEDVEĎOVÁ,
stredisko doplnkových prác
   − Akurát odchádzame s
manželom a synom do Ta−
lianska. Na pobyt pri mori sa
už veľmi tešíme. Určite nevy−
necháme možnosť prehliad−
ky historických pamiatok.

O POHÁR
DK ŽP a.s.

Mlad í  t anečn í c i

   Tridsaťosem párov žiakov základných škôl z
Podbrezovej, Brezna, Pohorelej, Pohronskej Pol−
hory, Mazorníkova, Polomky, Čierneho Balogu,
Ľubietovej,  Brusna a Valaskej súťažilo 12. júna  o
Pohár Domu kultúry  Železiarní Podbrezová a.s.
v súťaži spoločenských tancov, ktorú zorganizoval
populárny tanečník Juraj Fáber.
   Mladí tanečníci predviedli svoje  schopnosti v
dvoch kategóriách. Prvou boli štandardné tance
waltz, tango a valčík a druhou latinsko − americ−
ké tance čača, jive a samba. Najúspešnejším spo−
medzi deviatakov bol pár v zložení J. Adámek (ZŠ
Podbrezová) a M. Hrablayová (ZŠ Polomka), zo
žiakov do dvanásť rokov J. Kupec a G. Skubáková
(ZŠ Čierny Balog) a medzi žiakmi do šestnásť rokov
zvíťazili M. Kúr a K. Javorová (ZŠ Valaská).

Základom je dobrá informovanosť
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Napísali iníNapísali iníNapísali iníNapísali iníNapísali iní Myslieť ekonomicky, konať ekologicky
  Žijeme v období veľkých ekonomických výziev, kto−
ré so sebou prináša prudký rast  cien ropy, ener−
gií a mnohých surovín. Tento vývoj núti výrobcov
viacerých dôležitých komodít, vrátane výrobkov z
ocele, ktoré sú základom produkcie našej spoloč−
nosti, aby sa pri hľadaní východísk zo zložitej si−
tuácie opierali o nové netradičné riešenia. K nim ne−
pochybne patrí aj využívanie druhotných surovín.
Naša spoločnosť na uvedený trend reagovala už v
predstihu a dnes sú Železiarne Podbrezová (ŽP) hut−
níckou fabrikou, ktorá má uzavretý výrobný cyklus.
Na výrobu ocele používame takmer stopercentnú
vsádzku − železný šrot.
   To je tiež jeden z dôvodov,
prečo Železiarne Podbrezová
a.s. v júli 2005 majetkovo vstú−
pili do spoločnosti EKO QE−
LET, ktorá sa zaoberala výku−
pom a spracovaním železného
šrotu a farebných kovov v nie−
koľkých lokalitách Slovenska a
postupne sa stala prioritným
dodávateľom oceľového šrotu
pre ŽP. Spoločné záujmy boli

základom investície v priemy−
selnej zóne v Hliníku nad Hro−
nom, kde  za necelý rok po−
stavila firma ŽP EKO QELET, a. s.,
s celkovými nákladmi približne
pol miliardy korún, závod na
spracovanie starých vozidiel a
kovového odpadu. Na ploche
štyroch hektárov  vzniklo naj−
modernejšie spracovacie cen−
trum na najefektívnejšie zhod−

nocovanie kovového odpadu
na Slovensku, ktoré je už štvrtý
mesiac v skúšobnej prevádzke.
Na projekt, ktorý bol financova−
ný kombináciou úveru, vlastných
zdrojov spoločnosti a  sumou
takmer 89 miliónov korún, úče−
lovo viazanou na  nákup tech−
nológie, prispel aj Recyklačný
fond.
   Vzniknutý produkt sa zhod−
nocuje ako vstupná surovina
pre Železiarne Podbrezová pri
výrobe ocele v elektrickej ob−
lúkovej peci a následne sa
zhodnotí na  finálny produkt,
t.j. bezšvíkové oceľové rúry.
Ľahký šrot a karosérie áut sa
v oceliarni pretavia do odliat−
kov, ktoré sú základom pre na−
dobudnutie zaujímavej pridanej
hodnoty v podobe finálnych
výrobkov. Na ilustráciu uvedie−
me, že z jedného odliatku o

dĺžke 1 m a prierezu 200 mm
x 200 mm, na ktorý treba zhru−
ba pol autovraku, sa vo valcov−
ni rúr vyvalcuje 80 metrov dlhá
rúra, ktorá má priemer 32 mm
a hrúbku steny 3,5 mm. Pri
najmenších priemeroch 4 mm
sa z jedného odliatku dajú vy−
tiahnuť až  štyri kilometre rúry.
Tie sa používajú v automobilo−
vom priemysle, v leteckom prie−
mysle, na hydraulické rozvody
a podobne.
   Všetko to má aj ekonomické
dôsledky. Kým cena šrotu sa
dnes pohybuje približne od
osem do trinásťtisíc korún za
tonu,  jedna tona  presných rúr
s najmenším priemerom od 3 mm
do 4 mm stojí od 250 do 300−
tisíc korún, čo je takmer tridsať
až päťdesiatkrát viac. Je tu tiež
neodmysliteľný ekologický as−
pekt. Spracovaním autovrakov

sa nielen zachová čistá krajina,
ale kovový odpad sa zhodno−
tí vo forme kvalitných výrobkov.
Výhoda tohto projektu je navy−
še  v tom, že sa celý uskutoč−
ňuje v réžii hutníckeho kombi−
nátu a dosahované ekologic−
ké a ekonomické prínosy, v
každej etape tohto cyklu, sa
tvoria  a zostávajú na Sloven−
sku. Som rád, že sa nám túto
investíciu podarilo v krátkom
čase zrealizovať v štýle: mys−
lieť ekonomicky, konať ekolo−
gicky. Aj vďaka tomu bude naša
spoločnosť dostatočne zabez−
pečená druhotnou surovinou,
ktorá je zárukou, že budeme
mať z čoho vyrábať v nasledu−
júcich rokoch.

Prevzaté HN 20. VI. 08
Ing. Vladimír Soták, generálny

riaditeľ a predseda
Predstavenstva, ŽP a.s.

 Veľtrhu Metalforum v
poľskej Poznani sa zú−
častňuje naša spoločnosť
pravidelne. Veľtrh je sú−
časťou podujatia INNO−
VATIONS − TECHNOLO−
GIES − MACHINES (Inová−

Železiarne Podbrezová Group na ITM Poznaň 2008

Vzorky oceľových rúr a výkovkov

cie − Technológie − Zaria−
denia). Podujatie, ktoré
nesie pomenovanie ITM
len štyri roky, sa však
pýši 80 − ročnou tradí−
ciou.

 V spoločnej expozícii sa pod
hlavičkou Železiarne Podbre−
zová Group  predstavila spo−
ločnosť SLOVRUR Sp. z o.o.,
Stalowa Wola, predajca a dis−
tribútor našich výrobkov na
poľskom trhu. V stánku tiež
pôsobili predstavitelia spoloč−
ností ŽĎAS, a.s., Žďár nad
Sázavou a ŽP Prako, s.r.o.,
Prakovce a prvýkrát aj TS Pl−
zeň, a.s.

Pod záštitou Ministerstva
financií a Ministerstva škol−
stva Poľskej republiky,
veľtrh každoročne prekoná−
va rekordy v počte vystavo−
vateľov a návštevníkov.
Počet vystavovateľov preko−
nal tento rok hranicu 1 400
a veľkosťou výstavnej plo−
chy sa od roku 2003 viac
ako zdvojnásobil.

Poľsko je šiestym naj−
väčším obchodným partne−
rom Slovenskej republiky a
pre našu spoločnosť je to

trh významný svoj im sú−
časným potenciálom, ale aj
svojou perspektívou a
rýchle sa rozvíjajúcou eko−
nomikou. Objem predaja
ŽP a.s. do Poľska predsta−
voval v roku 2007 zhruba 1
mld. korún. Z hľadiska ex−
portu predstavuje Poľsko
pre ŽP a.s. tretieho najväč−
šieho partnera, kde nachá−
dzajú uplatnenie najmä kon−
štrukčné a kotlové valcova−
né rúry, štandardné presné
bezšvíkové rúry, presné
rúry určené pre výrobu hyd−
raulických rozvodov a nava−
rovacie tvarovky.

Veľtrh v Poznani je mies−
tom pravidelného stretnutia
s poľskými zákazníkmi, ob−
chodnými partnermi Slovru−
ru. Veríme, že vhodne zo−
stavená tohtoročná expozí−
cia pomohla naplniť naše ob−
chodné ciele a zároveň
prispela k budovaniu kladné−
ho povedomia o našej spo−
ločnosti a povedomia o
značke Železiarne Podbre−
zová Group na poľskom
trhu.

Ing. Marcel Adamčák, PhD. + foto

Pohľad na expozíciu Železiarni Podbrezová Group

Na veľtrhu ITM Poznaň sa prezentovali ŽĎAS a.s. a prvýkrát aj TS
Plzeň a.s.
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Korózne poškodenie plynového potrubia v panelovom dome
  V toku informácií každodeného života sa stávame svedkami  tragických udalostí, spôsobe−
ných výbuchmi zemného plynu, zapríčinených poškodeným potrubím, majúcich za následok
značné materiálne škody a bohužiaľ, v niektorých prípadoch aj ťažké ujmy na zdraví alebo straty
ľudských životov. Cieľom môjho článku nie je vyvolávať paniku a histériu. Popisovaný prípad
poškodenia plynovej rúry patrí medzi tie šťastné, kedy nedošlo k explózii a poukazuje na možný
podobný stav plynových potrubí v starších panelových domoch.  Vzorka rúry súčasne poskytuje
technické údaje charakterizujúce dobu jej výroby.

   Obrázok 1 zobrazuje časť zvislého rozvodného plynového potrubia z panelového domu, ktoré bolo de−
montované po zhruba štyridsiatich rokoch prevádzky. Na zvislé potrubie bola použitá oceľová pozdĺžne
zváraná rúra priemeru 42,4 x 4 milimetre a vzorka pochádza z časti, kde rúra prechádzala cez panel v
bytovom jadre.

Obr.1
  Z obrázku je zremé, že rúra má poškodenú ce−
listvosť steny, spôsobujúcu jej netesnosť. Netesnosť
sa prejavila únikom zemného plynu, čo vyvolalo vý−

menu plynového potrubia v dome. Obhliadka poškodeného potrubia je dôvodná k tvrdeniu, že časť potru−
bia uložená v paneli pred štyridsiatimi rokmi, nebola chránená antikoróznym náterom. Potrubie bolo ulože−
né v paneli holé, bez priechodky, otvor v paneli bol okolo rúry utesnený cementovou maltou. Podmienky
prostredia v bytových jadrách starších panelových domov sú všeobecne známe a sú charakterizované zvýše−
nou vlhkosťou a prievanom, k čomu sa lokálne pridáva aj únik vody (známejšie ako „vytopenie susedov“).
Zvyšná časť potrubia (mimo prechodu panelom) bola natretá žltou farbou priamo na kovový povrch.

Obr. 2 diera − detail

Obr. 3 vonkajší povrch

Vonkajší povrch rúry poškodila jamková kyslíková korózia
(obr. 4 zobrazuje „tuberkulu“ a obr. 5 zobrazuje koróznu
jamku). Kontrolný chemický rozbor vzorky preukázal,
že pochádza z nízkouhlíkovej (0,09 % C), neukľudnenej

   Asi štyridsať rokov korózne degradovalo plynové
potrubie, z ktorého pochádzala vzorka rúry a to do
stavu, ktorý súbehom štastných okolností skončil
výmenou potrubia a nie tragédiou. Vzorka poškode−
nej rúry podáva svoje svedectvo o dobe a spôsobe
práce pri montáži pôvodného potrubia, keď boli za−
nedbané opatrenia zabraňujúce koróznej degradácii
(absencia antikorózneho náteru, holé uloženie rúry
do panelu bez priechodky a pod.). Cieľom tohto prí−
spevku nebolo čitateľa vystrašiť, je však potrebné si
uvedomiť, aký starý je panelový bytový fond a v ňom
existujúce plynové rozvody.

Ing. Václav Šmejkal, metalografia/Gork

   Je zrejmé, že netesnosť bola spôsobená koróziou, ktorá výrazne
poškodila vonkajší povrch rúry, za vzniku diery. Obr. 2 zobrazuje de−
tail diery zo strany vonkajšieho povrchu a obr. 3 zobrazuje detail von−
kajšieho povrchu poškodeného koróziou.

Obr. 5 korózna jamkaObr. 4 „tuberkula“

Kontrolný chemický rozbor  [hm. %]
C Mn Si P S Al Cu Sn Ni As

0,09 0,36 < 0,01 0,012 0,036 <0,001 0,07 0,006 0,03 0,008

Obr. 6 priečny rez Obr. 7 priečny rez

Rúra bola vyrobená veľmi pravdepodobne skružovaním oceľovej pás−
ky, ohriatej v plynovej peci. Vnútorný výronok nebol odstránený. Vply−
vom ohrevu na vysokú teplotu je pozorovateľná štruktúrna nehomo−
genita veľkosti zrna, tvorba a distribúcia perlitu. Rozdielnosť sa pre−
javuje aj v oblasti zvaru, a to oduhličením jednej strany oceľovej pásky
v rovine zvaru (obr. 6). V štruktúre prevláda veľkosť feritického zrna
v stupni č. 6 (obr. 7).

Akostne oceľ zodpovedá tr.11, napr. 11 353. Oceľ bola odliata v kokilách do
ingotov, z ktorých bol  vyvalcovaný  plech,  resp. oceľová  páska. Z nej po−
tom pozdĺžnym zvarovaním bola vyrobená rúra priemeru 42,4 x 4 milimet−
re. Podľa chemického zloženia, technológie a doby jej výroby je veľmi prav−
depodobné, že rúra bola vyrobená v hutníckom podniku na území Českej
republiky približne v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

SM ocele, vyrobenej zo surového Fe. Obsahy
sprievodných prvkov sú nízke, až na obsah S, ktorý je
0,034 %, avšak tento obsah je pre dobu výroby
vzorkovanej ocele obvyklý.

V pozdĺžnom reze perlit tvorí nespojité riadky, klasifikované v stupni
č. 3 (obr. 8). Distribúcia lamelárneho perlitu je nerovnomerná a sú−
visí s nehomogenitou austenitu po ohreve na zvarovaciu teplotu (obr.
9 a obr. 10). Oceľ je znečistená vtrúseninami a to najmä sulfidický−
mi a oxidsulfidickými. Stupeň znečistenia podľa JK je klasifikovaný v
stupni 3,5.

Obr. 8 pozdĺžny rez Obr. 9 pozdĺžny rez

Obr. 10 priečny rez

Obr. 11 vonkajší povrch priečny rez

Obr. 11 a obr. 12
zobrazujú poško−
denie vonkajšieho
povrchu koróznymi
jamkami kyslíkovej
korózie. Korózne
splodiny tvorí naj−
mä Fe a O. Lokál−
ne bol zistený vý−
skyt Cl. Taktiež
boli zistené stopy
naznačujúce aj
súbežný priebeh
biokorózie. Obr. 12 vonkajší povrch priečny rez
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Nájomné byty pre zamestnancov ŽP GROUP

Budovu, postavenú v roku 1951, slúžiacu v minu−
losti Strednému odbornému učilišťu strojárskemu v
Piesku na domov mládeže, odkúpili Železiarne Pod−
brezová v januári roku 2004. So zámerom vybudo−
vania bytových priestorov sa začalo v minulom roku
s rekonštrukciou. V týchto dňoch sa finišuje na
končených úpravách, aby mohla byť stavba odovzda−
ná do užívania.
   Celková kapacita je dvad−
saťjeden dvojizbových, tri−
násť jednoizbových nájom−
ných bytov a štyridsaťse−
dem lôžok na prechodné
ubytovanie. Plocha jednoiz−
bových bytov sa pohybuje v
rozmedzí od 30,7 do 41,6

m2 a dvojizbové byty sú od
38,6 do 62,4 m2. V moderne
zrekonštruovanej budove sú
vybudované aj priestory,
ktoré budú slúžiť na pre−
chodné ubytovanie pre re−
kreačné účely.
  Bytová otázka je v dnešnej

dobe azda tou najpálčivej−
šou, závratné ceny bytov
sú pre mnohé rodiny nedo−
stupné. V rámci starostlivosti
o zamestnancov ŽP GROUP
vedenie Železiarní Podbre−
zová rozhodlo aj o takejto
forme pomoci predovšetkým

mladým, začínajúcim rodi−
nám. Pochopiteľné, aby záu−
jemca získal nájomnú zmluvu,
musí splniť niekoľko podmie−
nok. Tou základnou je pra−
covný pomer v ŽP a.s., resp.
v dcérskych spoločnostiach.
   Žiadosť o pridelenie nájom−
ného bytu si môžete vy−
zdvihnúť:
− v personálnom odbore,
− nájdete ju na web stránke,
− v ŽP BYTOS, s.r.o.
   Po vyplnení sa k  žiados−

ti vyjadruje váš nadriadený.
Kompletne vyplnenú žiadosť je
potrebné doručiť do dcérskej
spoločnosti ŽP BYTOS, s.r.o.
  Výberová komisia bude
komplexne posudzovať všet−
ky žiadosti a v prípade po−
treby budú brané do úvahy
aj  doplňujúce špecifické kri−
tériá, pri posudzovaní kto−
rých bude spolupracovať s
vedením jednotlivých odbor−
ných útvarov, resp. dcér−
skych spoločností.         ok

prieskum spokojnosti * prieskum spokojnosti  * prieskum spokojnosti

Rast miezdPravidelná novinová anketa, ktorá sa vykonáva
dvakrát v roku, bola v tomto roku zverejnená vo fi−
remnom periodiku Podbrezovan č. 8 a priniesla na−
sledovné výsledky:
   Na prvom mieste v prvej časti ankety sa umiestnil uka−
zovateľ spokojnosti „rast miezd“, ktorý dalo na prvé miesto
73 percent všetkých odpovedí respondentov. Na druhom
mieste sa umiestnil ukazovateľ spokojnosti „istota stále−
ho zamestnania“, vo svojich odpovediach takto rozhodlo
54,5 percenta respondentov. Tieto dva ukazovatele mie−
ry spokojnosti zamestnancov boli v tohtoročnom prieskume
v porovnaní s posledným – novembrovým prieskumom, v
opačnom poradí. Na treťom mieste sa umiestnil ukazo−
vateľ „bezpečnosť práce“, ktorý takto ohodnotilo 45,4 per−
centa  respondentov. Aj v poslednej minuloročnej novinovej
ankete bol tento ukazovateľ na treťom mieste. Na štvr−
tom mieste sa umiestnil ukazovateľ spokojnosti „kvalita
stravovania“, ktorý na toto miesto zaradilo 27 percent
odpovedajúcich respondentov. V minulom prieskume sa na
štvrtom mieste umiestnil ukazovateľ „možnosť uplatniť svoje
odborné schopnosti“. Na piatom mieste je to ukazovateľ
„dobré medziľudské vzťahy na pracovisku“, ktorý na toto
miesto zaradilo tiež 27 percent odpovedajúcich čitateľov.
V poslednom novembrovom prieskume bol na piatom mies−

te ukazovateľ „možnosť doplnenia (rozšírenia) si kvalifikácie“.
   Na ďalších miestach sa umiestnil i  t ieto ukazovate−
le: na šiestom mieste „hrdosť na našu akciovú spoloč−
nosť“,  na siedmom mieste „ informovanosť o vlastnej
práci“ ,  na ôsmom mieste je to „kval i ta vybavovania
osobných záležitostí“, na deviatom mieste sa umiestnil
ukazovateľ „možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti“,
na desiatom a jedenástom mieste (s rovnakým poč−
tom bodov) je to „informovanosť o výsledkoch praco−
viska“ a “ možnosť zvyšovať si kvalif ikáciu“.  Na dva−
nástom mieste je to „dobrá úroveň sociálnych zaria−
dení“.
   Druhá časť novinovej ankety bola zameraná na spo−
kojnosť zamestnancov s využívaním možností ponúkaných
zo sociálneho programu firmy. Na prvom mieste sa umiest−
nil ukazovateľ „sociálna starostlivosť o zamestnancov“, na
druhom mieste je to „zdravotná starostlivosť“, na treťom
mieste „možnosť doplnkového dôchodkového pripoiste−
nia“, na štvrtom mieste sa umiestnilo „zabezpečenie úra−
zového poistenia“, na piatom mieste „ zabezpečovanie
dopravy do a zo zamestnania“. Na ďalších miestach sú

nasledujúce ukazovatele spokojnosti tak, ako ich uvádzali
čitatelia: „možnosť návštevy kultúrnych podujatí“, “ možnosť
športovania vo voľnom čase“,  „podpora vlastných kultúr−
nych podujatí“, „ponuka rekreácií pre deti zamestnancov
firmy“.
   Jednotlivé ukazovatele naznačili, ktorým pracovným
hodnotám zamestnanci pripisujú väčšiu a ktorým menšiu
dôležitosť. Tieto ukazovatele zároveň naznačujú, čo za−
mestnancov motivuje v zamestnaní.  Videl i  sme, že
okrem finančných stimulov a istoty udržania si zamest−
nania, sú to aj sociálne potreby, potreby dobrej pra−
covnej skupiny, v ktorej má jednotlivec pocit spolupat−
ričnosti (dobrých medziľudských vzťahov) s ostatnými
členmi skupiny, ale aj so svojim vedúcim.
   Aprílovej novinovej ankety sa zúčastnilo celkovo 29 za−
mestnancov, čitateľov firemných novín a z tých, ktorí
vyplnili anketový lístok, bola za účasti podnikového práv−
nika JUDr. Petra Debnára vyžrebovaná Miroslava Kúdel−
ková z prevádzkarne ťaháreň rúr. Vyžrebovanej čitateľke
blahoželáme a veríme, že v jesennej ankete (bude zve−
rejnená koncom novembra), sa zúčastníte aj  vy  so  svojimi
odpoveďami   a budete sa prispejete k vytvoreniu poznania
rebríčka hodnôt, na ktorých vám záleží.

Mgr. Vladimír Škultéty, Pp

Foto: A. Nociarová
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Jedálny lístok 30. 6. – 6. 7. 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

Pondelok 30. 6.
Polievka: zem. s hláv. kapustou, pečivo

Vyprážané čevabčiči, zemiaky, šalát
Kuracie stehno na paprike, cestovina

Údené mäso, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo

Zapekané sójové papriky, obloha
Buchty na pare s nutelou, mak. pos., kakao

Utorok 1. 7.
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Bravčové stehno na smotane, knedľa
Prírodný kurací rezeň, zel. ryža, šalát
Rybie krokety, zemiaková kaša, šalát

Racio šalát, pečivo
Natural rizoto so zeleninou

Rezance s orechmi
Streda 2. 7.

Polievka: držková, pečivo
Detvianska nátura, opekané zemiaky, šalát
Portugalská hov. roštenka, tarhoňa, šalát

Klužská kapusta
Orientálny šalát, pečivo

Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Štvrtok 3. 7.
Polievka: hovädzia s cestovinou, pečivo

Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Sedliacka brav. pečienka, červ. kap., knedľa
Mleté hov. mäso s cestovinou a baklažánom

Parížsky šalát, pečivo
Zemiaková haruľa s olivami a parad. omáčkou

Langoše s kečupom
Piatok 4. 7.

Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, šalát

Hovädzí guláš, cestovina
Roľnícke zemiaky, uhorka

Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Kondičkový tanier

Domáce lekvárové rožky, kakao
Sobota 5. 7.

Polievka: fazuľová so salámou, pečivo
Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa

Kur. rezeň s bazalkou a tymiánom, ryža, šalát
Nedeľa 6. 7.

Polievka: sedliacka, pečivo
Zbojnícka bravčová krkovička, zem., šalát
Morčacie soté na zelenine, tarhoňa, šalát

Jedálny lístok 7. – 12. 7. 2008

Pondelok 7. 7.
Polievka: roľnícka, pečivo
Plnená paprika, knedľa

Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát
Švédske mäs. guličky, zem., tatárska omáčka

Francúzsky šalát šampiňónový, pečivo
Farfally so zeleninovou omáčkou

Lievance s džemom
Utorok 8. 7.

Polievka: gulášová, pečivo
Bravčový rezeň s nivou a šampiň., zem., šalát

Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát
Zemiakové placky, zakysanka

Grécky šalát, pečivo
Zapek. baklažán s hyd. mäsom a zeleninou

Cesnakové osie hniezda
Streda 9. 7.

Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Záhradnícke bravčové stehno, ryža, šalát

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Zeleninový nákyp s nivou

Cestovinový šalát s tuniakom
Kur. prsia s brokolicou a mandľami, obloha
Zem. knedličky čučoriedkové so strúhankou

Štvrtok 10. 7.
Polievka: frankfurtská, pečivo
Goralská pochúťka, cestovina

Vyp. mor. med. so šunkou a syr., zem., tatárska omáčka
Mexická pizza

Hydinový šalát, pečivo
Halušky s kyslou kapustou

Palacinky s tvarohom a čokoládou
Piatok 11. 7.

Polievka: fazuľková kyslá, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát
Treska gratine so zeleninou

Svieži letný šalát, pečivo
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát

Ovocná bublanina, kakao
Sobota 12. 7.

Polievka: hrachová s krúpami, pečivo
Údené mäso, zemiaky, cvikla s chrenom

Kurací rezeň s ananásom, slov. ryža, šalát
Nedeľa 13. 7.

Polievka: syrová s mrkvou, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Plnený bravčový závitok, ryža, šalát

XXXVI.
„Azda nevarí?“ zamračil sa Dindo.
„Tri mesiace som nenašla nič uva−
rené,“ riekla dievčina tíško.
„Odo mňa zobrala darček a vyhodi−
la ma,“ ozval sa Miki a objal sestru
okolo útlych pliec. „Eva ti nepoveda−
la to najdôležitejšie. Budeme mať
súrodenca a mamin terajší manžel
sa odmieta starať o Evu. Nemôžeme
ju tam nechať, otec.“
„Samozrejme,“ zamrmlal Dindo.
  V trápnom tichu zachmúrene hľadel
každý pred seba, kým neprehovori−
la Inga. „No čo,“ hlas jej znel výhraž−
ne. „Zostaneš tu a hotovo. Však tvo−
ja mama ešte zbadá o koho prišla.“
„To vravíš vážne?“ vyvalila oči Eva.
„Zažila som matkin nezáujem na
vlastnej koži,“ pokrčila plecami Inga.
„Chcem, aby si v pokoji zmaturova−
la. Čo máš potom v pláne?“
„To fakt neviem.“ Zaleskli sa jej oči.
„Ďalšie štúdium?“
„Asi ťažko,“ pokrútila pomaly hlavou.
„Bola by to škoda,“ poznamenal Miki.
„Študuješ stále s vyznamenaním,
aspoň ty by si mohla ísť na výšku. Ja
som ochotný podporovať ťa.“
„Máš predsa aj otca,“ utrúsila Inga.
Dindo prekvapene pozrel na mladú
manželku. „Tebe by to nevadilo?“
opýtal sa priškrtene. Zdvihla malého
synčeka. „Kým tento drobec vyrastie,
Eva doštuduje, no nie?“
  Aneta Korestová nevychádzala z
údivu. Čo sa stalo s jej egoistickou
sestrou? Nikdy sa nezaujímala o
osud Dindových detí, trpela ich náv−
števami a dnes je z nej starostlivá
matka. Aj mňa zmení pôrod?
  Ostatok dňa strávili v príjemnej po−
hode a s prvým súmrakom sa vracal
Michal s Anetou do bytu. Rozoberali
Inginu reakciu na Evinu neutešenú

situáciu, no vyhýbali sa kritike jej
matky. Anete sa dodnes priečilo uve−
riť sestriným slovám o vlastnej mame,
hoci i Dáša potvrdila krutú skutoč−
nosť.
„Zajtra by sme mohli navštíviť otca,“
povedala znenazdajky Aneta dva dni
pred Silvestrom. Michal sa na ňu zve−
davo zahľadel. „Vieš, ešte sa mi ne−
žiada byť úplnou sirotou a myslím, že
samoty si užil dosť a...“
„Nič nehovor,“ zovrel ju s úsmevom
v náručí. „Vedel som, že na to prídeš
sama.“

...
     Nový rok priniesol so sebou tuhé
mrazy, tony trblietavého snehu a
šťastné chvíle pre Anetu Koresto−
vú a jej blízkych. Či chcela alebo
nie, spoznávala vo svojom otcovi
múdreho, rozvážneho muža, fan−
tastického spoločníka a výborného
lyžiara. Cez víkendy, keď Michal
slúžil, sa mu neťažilo prísť zo Zvo−
lena, aby mohol mladšej dcére sprí−
jemniť chvíle samoty. Rozprávali sa
o všeličom. Otvorene, bez rozpa−
kov, ako starí priatelia, ktorých osud
na istý čas rozdelil, aby si o to viac
dnes cenili jeden druhého. Vzťah
s Ingou sa tiež dostal do normál−
nejších koľají, aj keď ešte medzi
nimi visela otázka dedičstva po
mame. Napriek tomu, že istá čiast−
ka patrila aj ich otcovi, ten sa všet−
kého vzdal v prospech svojich
dcér. Záležalo iba na nich, či sa do−
hodnú. Ak sa dohodnú.
  Prípravy na sobáš Anety a Michala
opäť narušila ďalšia udalosť v rodi−
ne. Dvadsiatehoštvrtého januára mali
znovu operovať Marošovu dcéru
Tinu. Táto operácia bola životne dô−
ležitá pre mladé dievča, pretože
mala splniť prognózy odborníkov v
medicíne. Postaví sa Tina na vlast−
né nohy? Aneta vyslovila želanie
mať budúcu neter ako prvú družič−
ku na svadbe.

Paprika bola, podobne ako na−
príklad zemiaky a paradajky, pri−
vezená do Európy z americké−
ho kontinentu. Botanici popísali
veľké množstvo jej  druhov a
odrôd. Konzumujeme ju ako
potravinu, aj ako korenie. Ne−
musíme byť ani botanikmi, aby
sme rozpoznal i  s ladké alebo
viac či  menej pál ivé odrody.
Ktorá látka spôsobuje, že pap−
rika páli  či  št ípe? Vedci hovo−
ria, že pálivú chuť dodáva pap−
r ike dusíkatá látka kapsaicín,
ktorá podporuje trávenie, zvyšuje
tvorbu žalúdočných št iav, po−
vzbudzuje krvný obeh a dýcha−
nie. Niektorí ľudia, trpiaci vre−
dovou chorobou žalúdka, sa
obávajú pál ivej  papriky kvôl i
dráždeniu sliznice. Kapsaicín z
pálivej papriky má však opačný
účinok, ako napríklad čierne ko−
renie. Napomáha regeneráci i
žalúdočnej s l iznice a pomáha
zaceľovať jazvy po žalúdočných
vredoch. Okrem toho je papri−
ka bohatou zásobárňou vitamí−
nov a minerálnych látok. Naprí−
klad vitamín C neutralizuje voľ−
né radikály a posilňuje obrany−
schopnosť organizmu. Pre vyso−
ký obsah vitamínu C sa odpo−
rúča jej  konzumácia, ako pre−
vencia pri prechladnutí. Jedna
stredne veľká paprika pokryje
dvoj až trojnásobok dennej po−
treby dospelého človeka. Vita−
mín C sa z papriky nevytráca

(Pokračovanie v budúcom čísle)

  A je to tu. Konečne. Leto v plnej paráde. Teda aspoň podľa kalendára. Slnko
sa otočilo na päte, a na obratníku Raka, a vracia sa na juh. Tento čas milu−
jú všetky deti. Blížiace sa prázdniny už cítiť vo vzduchu. Tento čas mám aj
ja niekde na pozadí, ako niečo intenzívne voňajúce po paprike, paradajkách
a uhorkách. K tomu šťava z broskýň alebo melónov, tečúca po brade, bruš−
ko plné čerešní, či žltých letných jabĺk. Zmes sladko−pikantných vôní. Takto
mi vonia svieže leto a tak to mám rada.
  Čo mám ešte rada, je letom voňajúca kuchyňa s ľahkými jedlami. Jedlami
pripravenými práve z toho, čo sme čerstvo natrhali, obrali, vykopali. Naprí−
klad PAPRIKU.

ným kameňom kuchyne. A k
tomu plnená paprika, pečená
paprika, paprikáš, guláš a iné,
od výmyslu sveta. Ja k tej to
zbierke receptov pr idám svoje
obľúbené . . .
. . .  sladké lečo
Na jeho prípravu použijeme tri
stredne veľké kusy bielej podlho−
vastej papriky a jednu stredne veľ−
kú paradajku (dávka pre jednu oso−
bu). U mňa má prednosť papri−
ka silne pálivá, ak nie je, pridám
si jednu čili papričku alebo fefe−
rón. Potom sa môžeme do toho
pustiť. Bez veľkých obáv. Recept
zvládnu aj úplní amatéri, pokiaľ
vlastnia sporák a panvicu.
Na panvicu dáme olej ,  najem−
no pokrájanú cibuľu a necháme
speniť. Potom pridáme kopcovi−
tú lyžicu kryštálového cukru, za−
miešame, prikryjeme pokrievkou
a necháme na pomalom ohníku
prebublávať a pozvoľna karame−

Kulinársky občasník

Vôňa leta

ohrievaním, ani  pečením. Ďal−
šou významnou nutričnou zlož−
kou papriky je betakarotén, kto−
rý posilňuje bunky, brzdí proces
starnutia a chráni pred škodl i−
vým vplyvom slnka na pokožku.
Červená paprika obsahuje deväť−
krát viac betakaroténu a dvakrát
viac vitamínu C, ako zelená. V
paprike sa nachádzajú aj vitamí−
ny B1 a B2. Podporujú okysličo−
vacie procesy v ľudskom tele. V
plodoch papriky sa našlo aj pozo−
ruhodné množstvo bioflavonoidov,
ktoré priaznivo pôsobia na kapi−
lárny systém krvného obehu člo−
veka a chránia organizmus pred
ochoreniami srdca a ciev. Znižu−
jú tiež hladinu cholesterolu v krvi.
Nepriamo pôsobia proti rakovino−
tvorným činiteľom a nežiadúcim
mikroorganizmom. Paprika obsa−
huje významné množstvo vitamí−
nu U, ktorý sa uplatňuje pri vre−
dovom ochorení žalúdka a dvanás−
torníka. Prítomné minerálne lát−
ky, najmä vápnik, fosfor, draslík,
sodík, horčík a železo zásobujú
ľudské telo stavebnými zložkami
a zúčastňujú sa na reguláci i
mnohých funkcií ľudského tela.
 Papriku v kuchyni používame
čerstvú alebo sušenú. Kuchárske
knihy s receptami z papriky by
určite zaplnili prinajmenšom je−
den knižničný regál. Veď už len
úplne bežný recept (posolený
chlieb s maslom a čerstvou vo−
ňavou paprikou) patrí k základ−

l izovať. Asi po dvoch troch mi−
nútkach pridáme nadrobno po−
sekaný strúčik cesnaku. Keď má
cibuľka a šťava okolo nej jemne
hnedastý nádych, pr idáme na−

krájanú papriku. Trochu prisolí−
me, prikryjeme. Paradajku umy−
jeme a prekroj íme na štvrt iny.
Takto porcovanú paradajku po−
ložíme šupkou nahor na papri−
ky, opäť prikryjeme. Po pár mi−
nútkach skontrolujeme, či  sa
šupka z paradajky dá stiahnuť.
Ak áno, urobíme to. Táto tech−
nologická operácia je pomerne
nebezpečná, takže skúsení to
môžu urobiť  pr iamo v panvici ,
amatérom odporúčam paradaj−
kové „štvrťky“ vybrať na lopatku
alebo tanier ik,  po krátkom
ochladnutí ich „vyzliecť“ a vrátiť
naspäť do panvice. Paradajku
roztlačíme vareškou a premieša−
me. Príprava leča trvá približne

15 minút, v závislosti od tvrdosti
papriky, ktorá je hotová vtedy,
keď je ešte mierne chrumkavá.
Ak nie je dostatočne šťavnatá,
pr idáme počas dusenia trochu

vody. V konečnom štádiu prosím
odolaj te neodolateľnej  vôni  a
ochutnávke, lečo nechajte chvíľu
ochladnúť,  potom nasleduje
„koštovka“. Podľa chuti prisoľte
alebo prislaďte. Ja si pridám aj
trošku čierneho korenia. Lečo
dáme na tanier, jemne karame−
lovo−pálivo−korenistú šťavu vyje−
dáme spolu s čerstvým chlebom.
Recept je ako letný hi t .  Aj  t ie
idú v éteri neustále dokola. Už
v polovici sezóny sa nám zunu−
jú. Toto sladké lečo sa vám však
urči te nezunuje a bude hi tom
každoročného leta. U mňa do−
konca niekedy aj  z imy, keď si
chcem pripomenúť voňavé leto.

(o.c.)



Gemini bar Brezno
(bývalý Gil) vás pozýva

každý piatok − aktuálne hity,
sobotu − videomix 80 − 90

roky + aktuálne hity.
Vstup zdarma.
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Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a bývalým
spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim mi−
lovaným manželom a otcom

Vítom VLČEKOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, kto−
rými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
. . .

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a bývalým
spolupracovníkom za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ pri
poslednej rozlúčke s milovaným bratom a „ujčokom“

Ladislavom KUREKOM z Michalovej.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe
ŽP a.s.

Sestra s rodinou a ostatná smútiaca rodina
. . .

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým
spolupracovníkom, susedom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým
a prastarým otcom

Jánom ČELLÁROM z Michalovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a za kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za

dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Smútiaca rodina

Nám. gen. M. R. Štefánika 22, Brezno, www.ewp.sk
e−mail: slovakia@eastwestproperties.eu

0905 386231, 048/6182808, fax: 048/6182781PREDAJ, PRENÁJOM
REALITY

PREDÁVATE
DOM, BYT, POZEMOK?

KONTAKTUJTE NÁS! NAŠI

ANGLICKÍ KLIENTI
KUPUJÚ NEHNUTEĽNOSTI
PO CELOM SLOVENSKU!

* čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž *

170. výročie dychovej hudby
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Otázka: Uveďte meno kapelníka, hrajúceho na lesnom rohu a
klavíri.
(Odpovede posielajte do redakcie do desiatich dní od vydania tohto
čísla.)
Správna odpoveď 9. kola: K úspešným sólistom v roku 1953 patri−
li fagotista Ján Kertész, klarinetisti Alojz Šikula a Ján Chalupek a xy−
lofonista Vojtech Hanus.

   Jedno z pravidiel o písaní čiarok ho−
vorí, že príslovkové určenia rozličné−
ho druhu alebo toho istého druhu so
širším a užším určením neoddeľujeme
čiarkou. Toto pravidlo sa uplatňuje aj
v dátume s určením miesta, napr. v Bra−
tislave 18. mája 2002, v Žiline 7. júla
1998, Nitra január 2002. To isté platí
aj vo vetnej súvislosti, napr.: Poduja−
tie sa uskutočnilo dnes o 13. hodine
v Trenčianskych Tepliciach. Podľa uve−
deného pravidla čiarka nepatrí ani me−
dzi príslovkové určenia toho istého dru−
hu, ak jedno z nich rozširuje alebo zu−
žuje význam druhého: v utorok 22.
mája o 13. hodine, v Bratislave na
Račianskej ulici, v obchodnom
dome Tesco na Kamennom námestí
v Bratislave a pod.
   V údajoch s dátumom, ktoré uvádza−
me v listoch, pozvánkach a iných pí−
somnostiach, je slovo dňa nadbytoč−
né. Namiesto spojenia: V Bratislave
dňa 4. apríla 2002 uprednostňujeme
vyjadrenie: V Bratislave 4. apríla
2002.                                    (internet)

   „Požehnaj, Pane, všetky svoje
dietky,“ pod týmto heslom sa nie−
sol benefičný koncert, ktorý sa
uskutočnil 1. júna 2008 v Rímsko
− katolíckom kostole v Brezne. Ve−
novaný bol kresťanskej oslave
Dňa detí  prostredníctvom nadácie
Dobrý anjel, podpore onkologic−
ky chorému dieťaťu a tou je aj
moja dcéra Miška.
   Zúčastnili sa  mnohí známi, ro−
dina, spolužiaci a široká verej−
nosť, ktorí sa dozvedeli o Miški−
nej chorobe, ktorá sa jej po krát−
kom čase vrátila. Malo to vyso−
kú úroveň,  bolo to veľmi pek−
ne zorganizované. Na záver od−
znelo veľa ďakovných pozdra−
vov účinkujúcim, organizátorom
a všetkým zainteresovaným

Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová, najmä generálnemu
riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi a obchodnému riadi−
teľovi Ing. Júliusovi Kriváňovi, za neoceniteľnú pomoc v
najťažšej chvíli nášho života.

RODINA FORMÁNEKOVÁ

   Zásluhou Ľudevíta Adamčíka
vzniklo v Podbrezovej veľké hudob−
né stredisko, ktoré odchovalo v
rokoch 1951 − 1964 desiatky mla−
dých hudobníkov. Rozvinutý čulý
hudobný život a účasť na prehliad−
kach, dostali podbrezovskú hudbu
do povedomia odborníkov i verej−
nosti.
   Po náhlej smrti Adamčíka (r.
1964) prevzal taktovku Alojz Šikula
(1964 − 1972), ktorý rozpustil or−
chester a venoval sa iba dychovej
hudbe. Jeho následníkmi boli
Alfréd Šebesta (1972 − 1980),
Imrich Gažovič (1980 − 1983) a 37−
ročný Peter Zaoral (1983 − 1997).
Posledne menovaný sa už v det−
stve venoval hre na lesnom rohu
a klavíri, ktoré vyštudoval na kon−

Po šesťdesiatych rokoch
zervatóriu v Kroměříži. Od roku
1965 pôsobil vo Vojenskej hudbe
v Banskej Bystrici ako hráč na lesný
roh.
   Každý zo spomínaných dirigen−
tov znamenal pre podbrezovský
hudobný život prínos, avšak kon−
certná činnosť i účasť na vyšších
prehliadkach sa znížila. „Musel som
začať odznova, ako všetci predo
mnou, repertoár, noty, ľudia. Po−
čul som o niekdajšom bohatom
hudobnom živote v Podbrezovej,
o množstve koncertov a podujatí.
Veľmi som zatúžil znova to dosiah−
nuť, dal som si to za úlohu, sta−
lo sa to mojím krédom, ale nároč−
nejší koncertný notový materiál som
v Podbrezovej nenašiel. Ako hu−
dobník z povolania poznám množ−

stvo nového i staršieho repertoá−
ru v rôznych úpravách, poznám
súčasný trend, mám možnosť čer−
pať z bohatého archívu vojenskej
hudby, ochotne mi pomáha diri−
gent vojenskej hudby – Jaroslav
Silvestr i dirigent dychovej hudby
Selčanka – Miroslav Hlaváček.
Pomáhajú mi vlastnou tvorbou i
inštrumentáciou. Notový materiál
ponúkajú aj ďalší súčasní autori. I
sám si upravujem niektoré sklad−
by pre naše potreby, aby sme si
udržali trend modernej dychovej
hudby, škoda len, že málo mladých

má záujem rozšíriť naše rady. Pod−
mienky sú tu dobré, treba len po−
kračovať v starých tradíciách,“ po−
vedal svojho času Peter Zaoral.
Mnohé zo svojich plánov a zámerov
splnil. Pod jeho vedením sa v ro−
koch 1984 − 1988 podbrezovská dy−
chová hudba stala vždy víťazom
okresnej prehliadky a v roku 1986
získala tretie miesto na krajskej
prehliadke. To im však nestačilo.
Chceli a chcú získať viac. K spo−
lupráci si prizvali aj speváčky Oľgu
Mojžišovú, Zuzanu Šúňovú a Ing.
Máriu Niklovú, aby mohli uvádzať
v dychovej úprave hudbu opernú,
na počúvanie i do tanca. Pomoc−
ným kapelníkom bol Milan Ľupták.

V. Kúkolová z archívnych
materiálov HM ŽP

Hviezdicový pochod Valaskou
   Dychová hudba Železiarní Pod−
brezová sa 14. júna zúčastnila 37.
regionálneho festivalu vo Valaskej.
Svoje účinkovanie začala hviezdico−
vým pochodom na námestí a po
programe malých dychoviek − kde
dominovali Selčianka z Banskej Bys−
trice a Maguranka z Bojníc, vystú−
pila ako prvá z veľkých orchestrov.
V programe sa predstavil aj domáci
orchester a Mestský dychový orches−
ter z Brezna. Hosťom bol Mládež−
nícky dychový orchester z Prešova
s mažoretkami.
   Zloženie dychových hudieb sa už
niekoľko rokov nemení. Vo viacerých

Veľké poďakovanie
ľuďom. Boli sme s Miškou doja−
té, neschopné nájsť v tej chvíli
tie správne slová, ktoré by vy−
jadrili to, čo sme cítili.
   O dva dni zorganizovali Miš−
kini spolužiaci z 2. B triedy Gym−
názia v Brezne,  pod vedením
učiteľky Tatiany Sedlákovej, s
podporou vedenia školy − odbe−
ry krvi.
   Keď sa dozvedeli na transfúz−
nom oddelení v Banskej Bystrici
o plánovanej akcii, neváhali a
vyštartovali do Brezna. Riaditeľ−

orchestroch účinkujú tí istí muzikan−
ti, čo už nie je dobrým javom. Vzni−
ká u nich problém s účasťou na
skúškach a neriešiteľné situácie
nastávajú, ak majú vystúpiť napr. va−
laštianska a podbrezovská dychovka
v ten istý deň. Aj z mediálneho
prieskumu, počas festivalu vo Va−
laskej, vyplynula potreba doplnenia

orchestrov o mladých muzikantov,
ktorých treba pritiahnuť a vychovať.
Príklady by sme mohli hľadať napr.
v Rakúsku, kde je pre rodinu cťou a
povinnosťou hudobne vzdelávať svo−
jich potomkov prostredníctvom dy−
chovky. To môže byť inšpiratívne aj
pre náš región, kde má dychová
hudba dlhoročnú tradíciu a zo sku−
točnosti, že nie každé dieťa chce na−
vštevovať ZUŠ.                   (jb)

stvo školy poskytlo dve triedy,
kde mohli odbery uskutočniť. V
ten deň odobrali krv 62 ľuďom.
Poslúži výlučne deťom na det−
skom onkologickom oddelení v
DFNsP v Banskej Bystrici.
   Z úprimného srdca sa chcem
za seba, a aj v mene Mišky,  po−
ďakovať všetkým dobrým ľuďom,
blízkej rodine, spolužiakom, zná−
mym ale aj neznámym, suse−
dom a vôbec všetkým ľuďom,
ktorým nie je ľahostajné zdra−
vie onkologicky chorých  detí  a
záleží im na ich uzdravení.

Miškina mama

Predám 2−izbový byt, rozloha 64 m2,
Brezno – západ. Volať vo večerných
hodinách na č. 6116621, 0908 618517.

...
Dám do prenájmu garáž na sídlisku
Kolkáreň v Podbrezovej. Cena doho−
dou. Kontakt: 0903 546077.

...
Predám 2−lôžkovú gaučovú súpravu,
rozťahovaciu, hnedej farby. Cena tisíc
korún. Kontakt: 0902 890814

Rodičia neprehliadnite!
   Nástup detí do letného detského tábor v Repišti bude v ne−
deľu 29. júna 2008, z parkoviska pred budovou personálneho
odboru o 8. hodine (rodičia predložia pred nástupom dieťaťa
do autobusu − prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a kar−
tu poistenca).                                                       (LK)

   Onedlho sa na pultoch kníhkupectiev objaví kni−
ha Jána Repku, bývalého šéfredaktora Podbre−
zovana. ELIXÍR ZDRAVIA ZVANÝ MED – je
stručným sprievodcom, užitočnou príručkou pre
všetkých a dennou pomôckou včelára, ktorá rieši
66 otázok o mede a jeho súvislostiach. „Zdra−
vá výživa a humor sa odjakživa túlajú po svete
ruka v ruke. Budeme radi, ak našim argumen−
tom uveríte...,“ prihovára sa čitateľom v úvode
autor. Humorný šat elixíru dodal ďalší náš spo−
lupracovník – Peter Zifčák. K práci na tomto diele
povedal: „... do štyridsať humorných kresieb som
vytvoril v oblasti, ktorá bola pre mňa jednou ne−
známou. Med pre mňa znamenal domácu liečbu. Elixír a práca na ňom
ma obohatili o zaujímavé poznatky z oblasti včelárstva. Musel som na
danú tému viac čítať, vzdelávať sa.“
   A ako sa im vydarila spolupráca? Hodnotenie prenecháme na vás.

V. Kúkolová

Bude vás zaujímať

Foto: M. Lehoczký
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GUADELOUPE TOUR

   Šestnáste Majstrovstvá Európy v závesnom lietaní sa konali od 7. do 21. júna v ra−
kúskom mestečku Greinferburg, za účasti 112 pilotov z 26 krajín. Na medzinárodnej súťaži
Slovensko a ŽP Šport, a.s., reprezentovala trojica pilotov. Šancu od vedenia ŽP Športu
dostali talentovaní mladí piloti – Ivan Plučinský a Eduard Dropko, trojicu doplnil skú−
sený reprezentant SR Ferdinand Nizner. V ťažkých poveternostných podmienkach boli
odlietané tri súťažné kolá. Naši pretekári v dvoch disciplínach doleteli cieľ s dĺžkou tra−
te 96 a 162 kilometrov, pričom prekonali svoje vlastné doterajšie výkony na dosiahnu−
tú vzdialenosť. Slovensko sa umiestnilo na pätnástom mieste.                         (an)

   Po vlaňajších prvých skúsenos−
tiach s malým súostrovím v Karibiku
sa členovia Cyklistického klubu ŽP
Šport, a.s.,  opäť predstavili v Gua−
deloupe, tentokrát v Classement
Gle Tour de I’ Environment 2008.
Šestica, v zložení Róbert Glajza,
Ivan Víglaský, Štefan Macík, Miro−
slav Keliar, Martin Fraňo a Martin
Haring, si spočiatku privykala na
horúce a vlhké počasie. Výsledky aj
preto neboli v úvodnom prológu, na
maličkom ostrove v Le Saints, op−
timálne. Keliar obsadil, ako najlepší
z našich, jedenáste miesto. Prvá
etapa  už prebiehala v réžii Pod−
brezovčanov. Po sérii nástupov v
úvode etapy sa vydal do samostat−
ného úniku opäť Keliar a zotrval v
ňom takmer polovicu zo skrátenej,
120 kilometrovej etapy, a pripísal
si na svoje konto víťazstvo v hor−
skej prémii. Za ním sa sformova−
la osemčlenná skupina, v ktorej
nechýbal Fraňo, neskôr i Glajza.
Fraňo sa dobre uviedol v rýchlostnej
prémii, keď obsadil druhé miesto za
domácim Luisom Sablonom. Výbor−
nou stíhacou jazdou sa do skupiny
dostala ďalšia dvojica Slovákov –
Haring s Víglaským. V závere mal
najviac síl William Bondot, z výberu
Guadeloupu, pred Sablonom a tre−

tím Haringom. Víglaský obsadil pia−
te, Fraňo jedenáste, Keliar trináste,
Glajza štrnáste a Macík devätnás−
te miesto. Do nasledujúcej časov−
ky vstupoval Fraňo v drese kombi−
novanej súťaže a Haring v drese
najlepšieho pretekára do 23 rokov.
   Ďalšou etapou bola časovka jed−
notlivcov na 6,5 kilometra na ma−
ličkom ostrove Desirade. V nároč−
nom zvlnenom teréne, v horúcom
počasí, zaskočil všetkých súperov
Keliar, keď bez špeciálneho „časov−
kárskeho náčinia“ zvíťazil.  Haring
obsadil výborné šieste miesto,
Víglaský ôsme, Fraňo trináste,
Macík dvadsiate druhé a Glajza
dvadsiate štvrté.  Do čela celkového
poradia sa dostal Kazach  − Andrej
Mediannikov. Keliar sa posunul v
celkovom hodnotení na tretiu prieč−
ku. Do nasledujúcej etapy vstupo−
val Haring v drese kombinovanej sú−
ťaže, Fraňo v drese najlepšieho
šprintéra v rýchlostných prémiách a
Keliar obliekol dres najlepšieho tímu.
   Pretekárov čakala v závere prvého
týždňa náročná kráľovská kopcovi−
tá etapa, v dĺžke 120 kilometrov,
ktorá viedla cez obávaný desaťkilo−
metrový priesmyk Traverse, s cie−
ľom na najťažšom (sedemkilomet−
rovom) kopci celých pretekov. Cyklisti

absolvovali dve horské prémie pr−
vej a druhej kategórie. Náročný
kopcovitý terén poriadne preveril sily
pretekárov a v záverečnom stúpa−
ní prechádzali cieľovú pásku doslova
po jednom. Najviac síl mal Ekvá−
dorec − Huaca Hector Rubenchiles,
ktorý sa vzdialil hlavnému poľu už
v stúpaní na Traverse, na štyridsia−
tom kilometri, a svoj sólový únik
doviedol až do konca. No v záve−
rečnom stúpaní potvrdil svoje vr−
chárske schopnosti i Haring, keď
cieľom prešiel na výbornom druhom
mieste, pred tretím Mediannikovom.
Keliar obsadil ôsme, Macík pätnás−
te, Glajza šestnáste, Víglaský dvad−
siate a Fraňo dvadsiate druhé
miesto. Po etape sa do čela dostal

Haring a Keliar si udržal dres pre
najlepší tím.
   Ďalšia etapa na ostrove Marie −
Galante, v dĺžke 120 kilometrov,
priniesla opäť úspech našim cyklis−
tom. Po úvodných kilometroch v ré−
žii podbrezovských cyklistov, ktorí
obhajovali vedúcu pozíciu Haringa,
zaútočil Mediannikov, no ako kliešť
sa ho držal  Glajza. Dvojica vzor−
ne spolupracovala a v záverečnom
finiši mal viac síl Glajza, ktorý zví−
ťazil. Haring do cieľa dorazil na de−
viatom mieste, Keliar na trinástom,
Fraňo na štrnástom, Macík na pät−
nástom a Víglaský na devätnástom.
V celkovom  poradí sa Haring pre−
padol na druhé miesto, no niesol
dres najlepšieho pretekára do 23
rokov a Glajza dres kombinovanej
súťaže.
   Piata etapa sa opäť odohrávala
v kopcovitom teréne hlavného ostro−
va Basse Terre. V závere na pre−
tekárov čakalo náročné stúpanie na
horskú prémiu prvej kategórie, preto
pelotón odštartoval v kľudnom tem−
pe, čo využili Keliar s Víglaským,
spolu s ďalšou päticou pretekárov.
Skupina dobre spolupracovala, zís−
kala si miestami štvorminútový ná−
skok. Pelotón začal s pribúdajúci−

mi kilometrami zrýchľovať a keď sa
už zdalo, že skupinu dostihne, za−
útočil Víglaský. V záverečnom stú−
paní  priebežný líder súťaže – Me−
diannikov samostatne dostihol roz−
padajúcu sa skupinu a statočne
idúceho Víglaského. V druhej sku−
pine stíhačov dobre pracovali Ha−
ring a Glajza. V záverečných kilo−
metroch práve Glajza atakoval a zís−
kal pre Podbrezovčanov ďalšie druhé
miesto. Haring bol šiesty, Macík
ôsmy, Fraňo dvanásty, Víglaský
šestnásty a Keliar devätnásty. Do
poslednej etapy vstupoval Haring na
priebežnom druhom mieste, v drese
najlepšieho pretekára do 23 rokov
a Glajza ako najlepší jazdec v kom−
binovanej súťaži.

priebehu etapy útočil a jeho sku−
pinka si získala mierny náskok. V
záverečných stúpaniach však zavelili
do útoku pretekári domácej Matu−
by. V cieli sa tešil z druhého víťaz−
stva Rubenchiles, pred Medianni−
kovom. Haring po technických prob−
lémoch obsadil piate miesto. V cel−
kovom poradí zvíťazil Mediannikov,
pred výborne jazdiacim Haringom.
Náš pretekár si udržal dres najlep−
šieho pretekára do 23 rokov.  Glajza
obsadil deviate miesto, Keliar dva−
náste, Macík trináste, Víglaský štr−
náste a Fraňo pätnáste. V súťaži
tímov bol CK ŽP Šport, a.s., tretí
aj napriek tomu, že dlho v súťaži
viedol.
   Guadeloupe Tour svoj cieľ spl−
nila, priniesla okrem dvoch víťaz−
stiev v etapách, dvoch druhých a
tretieho miesta, ako i celkového

   Záverečná šiesta etapa opäť pre−
verila sily pretekárov. Náročný kop−
covitý terén cez priesmyk Traversee,
okorenený v závere strmými krát−
kymi stúpaniami okolo mora, ako
aj ďalšie dve horské prémie prvej
kategórie, rozdelili peletón na via−
cero drobných skupín. Haring v

Keliarovo víťazstvo v časovke

Presun loďou na štart jednej z etáp

druhého miesta, najmä kvalitný
základ v príprave na blížiace sa
majstrovstvá Slovenska. A navy−
še, to všetko opäť na pozvanie or−
ganizátora pretekov, ktorý zabez−
pečil náklady spojené s účasťou
tímu na tomto podujatí.

(MF+MM)

ŽP A – VŠK Ekonóm 7:0
   Tenisové A – družstvo odohralo 14.
júna na domácich dvorcoch šieste kolo
prvej ligy s VŠK Ekonóm Bratislava, v kto−
rom porazilo súpera 7:0.             (TL)

Beh na Brnčalku
   Piaty ročník tohto behu do vrchu sa
uskutočnil 14. júna, v rámci Slovenského
pohára. V konkurencii 120 štartujúcich  bol,
v kategórii nad 40 rokov, tretí Pavol Faško.
   Bronzovú pozíciu si vybojoval aj v kategórii
35 až 45 ročných v Lesnom behu v Novej
Lesnej, ktorý sa uskutočnil 15. júna.    (pf)

Prvé kolo úspešné
aj pre dorastencov a seniorov

   Prvé kolo Viessmann pohára v letnom
biatlone pre kategórie dorastu a dospelých
a zároveň druhé kolo tohto pohára pre žiac−
ke kategórie sa uskutočnili 21. júna v Re−
vúcej. Umiestnenie členov Oddielu bežec−
kého lyžovania a biatlonu ŽP Šport, a.s.:
dorastenci − dorastenky (16 – 17 roč−
ní) 6. Martin Kvačkaj, 7. Rudolf Michalov−
ský, 12. Ondrej Švantner, 3. Andrea Hôr−
čiková a 5. Katarína Kupcová, dorastenci
− dorastenky (18 – 19 roční) 1. Peter
Berčík, 5. Jana Pastúchová, muži 46 roční

Majstrovstvá Európy v rakúskych Alpách

a starší  4. Marian Kazár, žiaci − žiač−
ky (10 – 11 roční) 1. Marek Brezina, 7.
Tomáš Longauer 3. Andrea Miždová, žiaci
− žiačky (14 – 15 roční) 5. Peter Seifert,
9. Michal Marčok, 5. Lucia Šuleková.  V
kategórii juniorov (20 – 21 roční), kto−
rí mali nominačné preteky na IBU Cup v
Bystřici pod Hostýnem, zvíťazil Peter Kazár
a 5. bol Peter Ridzoň.
   V nedeľu 22. júna sa uskutočnili rých−
lostné preteky, v ktorých v kateg. mlad−
ších dorastencov bol 1. Rudolf Micha−
lovský, 4. Ondrej Švantner, 8. Martin
Kvačkaj, 9. Ján Kratochvíla, z mladších
dorasteniek skončila 2. Andrea Hôrči−
ková, 4. Katarína Kupcová. V kateg.
starších dorastencov  zvíťazil Peter
Kazár a 5. bola Jana Pastúchová. Víťaz−
stvo v kategórii juniorov si vybojoval
Peter Ridzoň. V katagórii mužov bol
4. Marian Kazár a v kategórii mladších
žiakov − žiačok skončil 3. Marek Bre−
zina, 10. Tomáš Longauer a 6. Andrea
Miždová a zo starších žiakov − žiačok
bol 4. Peter Seifert, 6. Miroslav Šulek,
7. Martin Brezina, 10. Michal Marčok a
8. Lucia Šuleková.                       (mk)


