
Akciová spoločnosť ŽP EKO QELET získala na 4. výstave recyklácie a zhodnocovania odpa−
dov R.I.S. hlavnú cenu. Na snímke I. Kardhordovej cenu preberá Ľubomír Cesnak, člen pred−
stavenstva a  technicko − investičný riaditeľ spoločnosti. Čítajte na 4. strane.

9
Dvojtýždenník Železiarní Podbrezová a.s. ročník LXIV vyšlo 2. mája 2008

Nový
projekt

Euro
informácie

Aktuálne
o energiách

Studentské
okienko

Športové
výsledky

Čitateľská
súťaž

Pozývame vás  na Deň o tvorených dver í  Hu tn íckeho múzea ŽP a.s .  17.  mája 2008

Priblížite našim čitateľom o
aké poukážky ide a aký
bude účel ich využitia?
   − Zamestnancom, ktorí boli
v evidenčnom stave k 1. aprí−
lu 2008, budú poskytnuté prí−
spevky zo sociálneho fondu
na regeneráciu pracovnej sily
formou peňažných poukážok
v nominálnej hodnote 200 ko−
rún. Každý zamestnanec do−
stane päť poukážok v celko−
vej hodnote 1 000 korún. Po−
ukážky majú charakter ceni−
ny a sú chránené proti zne−
užitiu viacerými ochrannými
znakmi.
   Hodnota peňažných pouká−
žok vo výške 1 000 korún, po−
skytnutá zo sociálneho fondu,
podlieha dani z príjmov a
bude zamestnancom zdane−
ná vo výplate za máj 2008.
Zamestnanci peňažné pou−
kážky dostanú spolu s výplat−
ným lístkom za apríl 2008.
Kde a akým spôsobom
budú môcť zamestnanci
uvedené poukážky využiť?
Čo si budú môcť za ne
kúpiť?

Pribudol benefit na regeneráciu

Poukážky pre
zamestnancov

   Ide o projekt, na ktorého realizácii
sa podieľa ŽP Informatika, vedenie
Súkromného gymnázia ŽP (ďalej SG

Vedenie ŽP a.s. opäť rozširuje balíček výhod pre svo−
jich zamestnancov. Novým benefitom budú peňažné po−
ukážky. O bližšie informácie sme požiadali Ing. Máriu
Demianovú, vedúcu ekonomického oddelenia personál−
neho úseku:

   − Zamestnanci budú môcť
poukážky použiť na nákup lie−
kov, vrátane doplatkov za lie−
ky na recepty, nákup vitamí−
nov, zdravotníckych potrieb a
ostatného doplnkového sorti−
mentu v Lekárni pri nemocni−
ci s.r.o. Banisko 1, Brezno.
Na nákup tovaru za peňažné
poukážky poskytne lekáreň 5
− percentnú zľavu, ktorá sa
však nevzťahuje na doplatky
za lieky na recepty. Lekáreň
nebude oprávnená z prijatých
peňažných poukážok vydávať
peňažnú hotovosť.
Budú mať obmedzenú plat−
nosť?
   − Poukážky budú platné do
15. decembra 2008. Po uve−
denom termíne strácajú plat−
nosť. Verím však, že do tohto
termínu každý zamestnanec
využije ponúkanú možnosť a
vyberie si zo širokej ponuky
vitamínov, výživových dopln−
kov a ďalšieho sortimentu le−
kárne na upevnenie svojho
zdravia, prevenciu a regene−
ráciu organizmu.

Zhovárala sa O. Kleinová

Smerujeme na úroveň vyspelých štátov

Nový projekt pre Súkromné gymnázium ŽP
Od modernej školy 21. storočia sa vyžaduje, aby žiaci mali
každodenný prístup k on − line informáciám a aby sa naučili
zmysluplne využívať informačné technológie nielen pre získa−
vanie, ale aj pre spracovávanie informácií. S cieľom udržania
konkurenčnej schopnosti Súkromného gymnázia ŽP na globál−
nom trhu, s využitím prostriedkov informačno − komunikačných
technológií vo vzdelávaní, vedenie ŽP a.s. podporilo myšlienku
realizácie projektu „Modernizácia informačno − komunikačných
technológií vo vyučovacom procese Súkromného gymnázia ŽP“.

ŽP) a Univerzita Mateja Bela v Ban−
skej Bystrici (UMB). Ciele projektu,
zhodné s koncepciou zriaďovateľa
školy v oblasti rozvoja a starostlivosti
o vzdelávanie, sa zhodujú zároveň
so stratégiou regionálneho školstva,
ktorá bola vydaná Ministerstvom

školstva SR vo februári tohto roku.
Implementácia je naplánovaná na
roky 2008 až do 2011 a dôsledne vy−
chádza zo Stratégie informatizácie
spoločnosti v podmienkach SR a
koncepcie informatiky a informatizá−
cie v školstve.
    „SSOUH ŽP a.s. v rámci  projektu
ESF pripravilo výučbový portál MO−
ODLE (Modular Object Oriented Dy−
namic Learning Environment) − mo−
dulárne objektovo orientované dyna−
mické výučbové prostredie), do kto−
rého boli zapojené štyri školy. Učite−
lia zúčastnených škôl sa učili praco−

(Pokrač. na str. 5)

Žiaci našich súkromných škôl sa učia zmysluplne využívať informačné technológie.
Foto: A. Nociarová
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naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa
Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

   Opäť je tu máj, do ktorého
sa prelína aj obdobie aktivít
spojených s poznávaním na−
šej histórie. Už osem rokov,
v čase od 18.
aprí la do 18.
mája, si pripo−
míname „Mesiac kultúrneho
dedičstva“. Hutnícke múze−
um Železiarní Podbrezová sa
do podujatí spojených s me−
siacom zvýšenej pozornosti
dejinám zapája po štvrtýkrát.
Pri tejto príležitosti organizu−
jeme podujatia, ktorými chce−

Slovensko podmienky plní

   Európske inštitúcie pozbierali po−
sledné číselné údaje, aby mohli vy−
staviť Slovensku vysvedčenie,
či je pripravené zaviesť euro
v januári budúceho roku.
   Európsky štatistický úrad
zverejnil údaje o raste cien,
ktoré sa ako posledné dosta−
nú do hodnotiacich správ Eu−
rópskej centrálnej banky. Tie ich
zverejnia 7. mája a povedia áno ale−
bo nie euru na Slovensku.
   Ostro sledovanú infláciu udržalo
Slovensko na uzde aj v marci, keď
ceny v priemere za dvanásť mesia−
cov vzrástli o 2,2 percenta. S dosta−

točnou rezervou, na úrovni jedného
percentuálneho bodu, sa tak vtesna−

lo pod povolenú hranicu,
ktorá predstavovala 3,2 per−
centa. Krajina, ktorá sa usi−
luje zaviesť euro, totiž ne−
smie mať vyššiu priemernú
dvanásťmesačnú infláciu
ako tri krajiny únie s najniž−
ším rastom cien o viac ako

1,5 percentuálneho bodu. To sa Slo−
vensku darí už od augusta minulého
roku. Otázkou však stále ostáva, či
sa nízke tempo rastu cien krajine po−
darí dlhodobo udržať.
   Podľa Martina Lenka z VÚB je

pravdepodobné, že Európska komi−
sia vysloví obavy zo zrýchľovania
rastu cien v nasledujúcich mesia−
coch. Konečné rozhodnutie Bruselu
by to však nakoniec nemuselo
ovplyvniť.
   Ostatné kritériá pre euro Sloven−
sko plní. Výška verejného dlhu je
takmer na polovici z povolenej úrov−
ne. Krajina spĺňa aj podmienku níz−
kych úrokov. Pomerne stabilne sa v
poslednom období správa aj koruna.
Oficiálne potvrdený zatiaľ nie je scho−
dok vo verejných financiách, ktorý
však bude hlboko pod povolenými
tromi percentami                (Pravda)

   Druhá májová nedeľa patrí našim matkám. Ich sviatok už
berieme automaticky, tak ako prijímame so samozrejmosťou
iné sviatky. Nezabudnime, 11. mája budeme mať príležitosť
obdarovať kytičkou a poďakovať tej, ktorú máme len jednu.

Ľubomír KÁN,
centrálna údržba
  − Viem, že železiarne majú
svoje múzeum s hutníckym
zameraním, musím sa pri−
znať, že som v ňom ešte ne−
bol. Nieto času. Budem sa
snažiť nájsť si ho toho se−
demnásteho a možno aj prí−
dem.

Informácie o novej eurome−
ne sú už pre občanov prís−
tupné v každom okresnom
meste. Informačné panely
informujú o prínosoch no−
vej meny pre občanov, ako
aj o dôležitých termínoch

Deň matiek − 11. máj

Informujú
okresné mestá

zavedenia novej meny.  Ob−
čania získajú informácie o po−
stupe pri výmene sloven−
ských korún za eurá alebo o

systéme ochrany spotrebite−
ľa. Pre občanov kampaň pri−
pravila Národná banka Slo−
venska v spolupráci s Minis−
terstvom financií Slovenskej
republiky a Európskou komi−
siou.

me pripomenúť bohaté − 168.
ročné dejiny našej firmy, zá−
roveň aj dejiny hutníctva v re−
gióne. Veľkej popularite na−

šich návštevní−
kov sa teší ex−
pozícia keltskej

kultúry.
   Pre žiakov a študentov or−
ganizujeme v tomto mesiaci
už tradične prednášky a be−
sedy na témy spojené s his−
tóriou železiarní, ktorá sa
prelína už tretím storočím.
Podbrezovské železiarne za−

bezpečujú existenciu už pia−
tej generácii obyvateľov z
azda každej obce širokého
okolia a ich história je sku−
točne bohatá. Stojí  za to
oboznámiť sa s ňou.
   A je tu príležitosť. Dňa 17.
mája sme vám k dispozícii.
Hutnícke múzeum ŽP a.s.
bude otvorené v túto sobotu,
v čase od 8.30 do 13. hodi−
ny,  pre vás i vašich rodin−
ných príslušníkov. Tešíme sa
na vašu návštevu.

O. Kleinová+foto

Boli ste už v Hutníckom múzeu ŽP? Prijímate naše pozvanie na Deň otvorených dverí 17. mája?

   Železiarne Podbrezová a.s. uzatvorili so Slovenskými liečebnými kúpeľmi, a.s., Piešťany
zmluvu o spolupráci na rok 2008, na základe ktorej sa môžu zamestnanci ŽP a.s. a ich
rodinní príslušníci zúčastniť relaxačných pobytov v týchto kúpeľoch za zvýhodnené ceny. V
ponuke je možnosť ubytovania s raňajkami alebo s polpenziou. Dĺžky pobytov je možné
prispôsobiť individuálnym požiadavkám.  V prípade vášho záujmu sa obráťte na oddelenie
ekonomiky personálneho úseku − tel. číslo 2912 M. Šuhajdová.

Máte záujem o relaxačné pobyty
v Slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany?

Hlavný cieľ eurosystému: cenová stabilita − v strednodobom horizonte by ceny nemali rásť
medziročne rýchlejšie ako dvojpercentným tempom.

Ján BABIČ,
doprava
   − Robím tu síce tretí rok a
viem že je tu hutnícke mú−
zeum, ale ešte som nemal prí−
ležitosť navštíviť ho. Určite by
som rád videl expozície o fab−
rike, v ktorej robím. Ak sa mi
bude dať, možno využijem aj
deň otvorených dverí.

Tomáš KOVÁČIK,
zvarovňa rúr
   − V hutníckom múzeu som
ešte nebol, hoci viem, kde sto−
jí, každý deň popri ňom krá−
čam do roboty. Času je akosi
málo, keď som v práci nedá
sa, no ak by mi to časovo vy−
šlo, sedemnásteho mája mož−
no prídem.

Rudolf SITARČÍK,
doprava
   − Že železiarne majú svoje
múzeum viem, aj viem kde
sa nachádza, ale ešte som
tam nebol. Určite by som ho
rád videl a ak mi to časovo
vyjde, možno využijem na
návštevu deň otvorených
dverí.

František SKUBÁK,
centrálna údržba
   − Okolo Hutníckeho mú−
zea chodím veru každý deň,
bol som v ňom kedysi dáv−
no, v čase, keď ho zaklada−
li. Aj by som chcel vedieť,
čo sa tam za tie roky zme−
nilo, čo pribudlo. Možno prí−
dem.

Foto: O. Kleinová
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K významným investičným
akciám minulého roka pat−
rila aj racionalizácia tepel−
ného hospodárstva. Do kon−
ca roka bolo v jej prvej eta−
pe postavených deväť ply−
nových kotolní. Zároveň
bolo zrealizované kúrenie
plynovými žiaričmi v hale
zvarovne rúr veľkých prie−
merov, v malej hale hutníc−
kej druhovýroby a opravov−
ni nákladných automobilov
cestnej dopravy. Vedúceho
prevádzkarne energetika,
Ing. Jozefa Čerňana, sme sa
na konci vykurovacieho ob−
dobia opýtali:
Priniesli realizované projek−
ty očakávaný prínos?
   − Realizáciou racionalizácie
tepelného hospodárstva – vý−
stavbou plynových kotolní a
náhradou parných vykurova−
cích systémov plynovými in−
fražiaričmi,  sme dosiahli oča−
kávané úspory v spotrebe
zemného plynu.  Ďalšie úspo−
ry, ktoré očakávame od zníže−
nia strát na rozvodoch pary
ako teplonosného a vykurova−
cieho média,  budú dosiahnu−
té až po realizácii druhej eta−

Ruskí oceliari si podmaňujú USA
Ruskí oceliarski magnáti vlastnia
takmer desať percent celkovej kapaci−
ty ocele v USA a sú presvedčení o tom,
že najväčšia ekonomika sveta sa
čoskoro spamätá z dôsledkov súčas−
nej úverovej krízy. V posledných ro−
koch investovali takmer deväť miliárd
dolárov do amerických oceliarní a roz−
šírenia medzinárodných aktivít. Podľa
analytikov sú tieto investície riskantné,
pretože automobilový a stavebný prie−
mysel v USA je v útlme a rast dopytu
po oceli je ovplyvnený rozvíjajúcim sa
ekonomikám v Číne a Indii. „Rast v Se−
vernej Amerike zostáva pre nás aj na−
ďalej záväzný a veríme v sľubný vývoj

   Blíži sa leto a opäť je tu ponuka detských táborov pre
deti zamestnancov. V tomto roku personálny odbor or−
ganizuje detské tábory na Duchonke v štyroch turnu−
soch, v termínoch  od 1. do 15. júla, od 15. do 29. júla,
od 29. júla do 12. augusta a od 12. do 26. augusta.
Atraktívny program ponúkajúci veľa možností: športo−
vo – kultúrne aktivity, diskotéky, chatovanie cez Skype,
výlety do okolia, streľba zo vzduchovej pištole a luko−
streľba a množstvo ďalších lákavých ponúk, to všetko
sľubuje, že deti prežijú krásne prázdniny v kolektíve
svojich rovesníkov.
   Do detského tábora môžete prihlasovať deti vo veku
od 6 do 15 rokov. Rodičovský poplatok za jedno dieťa je
140 korún za pobytový deň, za celý pobyt 2 100 korún.
Rozdiel medzi hodnotou poukazu a poplatkom rodiča
bude zdanený podľa platných daňových predpisov.
   Záujemcovia, nahlasujte svoje deti predsedom die−
lenských výborov do 19. mája 2008. Burza poukazov sa
uskutoční 20. mája od 12. hodiny v zasadačke perso−
nálneho odboru, na 3. poschodí.

− Kvalita výrobku sa začína pri samot−
nom návrhu jeho výroby. Podstatný
vplyv na výrobky ŽP a.s. má kvalita
vstupných surovín na výrobu ocele,
bezchybná technológia výroby, pracov−
ná morálka, i technická úroveň výrob−
ných a skúšobných zariadení. Výsled−
ky kvality výroby za prvý štvrťrok v jed−
notlivých výrobných prevádzkarňach
potvrdzujú, že uvedené kritériá boli
dodržané.
   Dôsledkom toho bola v hlavných vý−
robných prevádzkarňach − oceliareň a
valcovňa bezšvíkových rúr úroveň ma−
teriálových a technologických nepodar−
kov nižšia, ako bol priemer roku 2007.
V prevádzkárni ťaháreň rúr a oblúka−
reň bola úroveň materiálových a tech−
nologických nepodarkov mierne vyš−
šia, ako v roku 2007. V rámci technic−
ko − hospodárskych noriem (limitov)
bola však podkročená.
   So zámerom zlepšenia, resp. dodr−
žania úrovne kvality výroby, bolo v rám−
ci odboru riadenia kvality z dôvodu
potvrdenia jednotlivých kritérií, resp.
vlastností výrobkov, spracovaných
1788 kusov oceľových vzoriek a 9 220
rozborov ostatných materiálov v che−
mickom laboratóriu.
   Vykonaných bolo 1 163 kusov vzo−
riek na svetelnom a elektrónovom mik−

   V rámci realizácie investičnej ak−
cie upravárenská linka výmenníko−
vých rúr bola demontovaná štvrtina
skladu lupy v príprave výroby ťahár−
ne rúr. Pre potreby prevádzkarne na
skladovanie lupy bolo vo zvarovni rúr
veľkých priemerov vyrobených dvad−
saťštyri regálov na zakladanie rúr.
„Na výrobu konštrukcie sme použili
profil I 280, ktorý bol demontovaný
z priestorov bývalého skladu lupy v
prevádzkarni ťaháreň rúr. Úprava I
profilov spočívala z odstránenia

Hydrocentrála v Dubovej

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

V prvej etape sme dosiahli
očakávané úspory

py racionalizácie tepelného
hospodárstva.
   V prvej etape bolo vybudo−
vaných deväť lokálnych plyno−
vých kotolní a nahradené par−
né kúrenie v hale prevádzkar−
ne hutnícka druhovýrova, vo
zvarovni rúr veľkých prieme−
rov a v garážach dopravy, časť
starého závodu musí byť stá−
le zásobovaná parou z teplár−
ne v novom závode.
   V súčasnosti môžeme prie−
bežne bilancovať len úsporu v
spotrebe zemného plynu pri
výrobe tepla. Od septembra
2007 do konca marca 2008, v
porovnaní s rovnakým obdo−
bím predchádzajúcej vykuro−
vacej sezóny, sme v tejto ob−
lasti dosiahli zhruba osemper−
centnú úsporu.
Vaša prevádzkareň je správ−
com piatich výrobných ag−
regátov. Ako sa vám darí
plniť úlohy pri výrobe elek−
trickej energie?

   − Elektrickú energiu vyrába−
me v teplárni nového závodu
na kogeneračnej jednotke a v
malých vodných  elektrárňach.
Výroba je závislá od poveter−
nostných podmienok, pri
vyšších teplotách sú priazni−
vejšie podmienky pre malé
vodné elektrárne.
   Z dlhodobého hľadiska bol
prvý kvartál roku 2008 teplot−
ne nadpriemerný, s čím súvi−
sia i výsledky vo výrobe. Plán
bol splnený na 106,4 percen−
ta. Obvykle je výroba po  20.
marci vo vodných elektrár−
ňach na maxime. Tohtoročný
koniec marca, resp. začiatok
apríla bol chladnejší, čo spô−
sobilo menší výpadok vo vý−
robe vo vodných elektrárňach.
Po desiatom apríli však pod
vplyvom vyšších vonkajších
teplôt a zrážkami je i denná
výroba elektrickej energie
maximálna.

(vk)

BURZA POUKAZOV

Kvalita bola dobrá
O zhodnotenie kvality, dosahovanej vo výrobe v prvom
štvrťroku, sme požiadali Ing. Jozefa Turisa, vedúceho
odboru riadenia kvality:

roskope, 593 Baumannových otlačkov
a 28 makroleptov. Výsledky zahrňuje
stopäť metalografických správ.
   Z oblasti metrológie bolo skalibrova−
ných 2 215 dĺžkových meradiel, 69
meradiel tlaku, 67 snímačov teploty, 96
meracích obvodov, 65 panelových prí−
strojov a 23 kalibrácií viacrozsahových
prístrojov.
   Kontrolné a atestačné oddelenie vy−
stavilo 13 889 hutných osvedčení, bolo
vykonaných 15 prebierok kontrolnými
a dozornými spoločnosťami.
   V mechanickej skúšobni vykonali
36338 mechanických a 42 893 tech−
nologických skúšok a 3 187 skúšok
vrubovej húževnatosti.
    Tak, ako som povedal v úvode, kva−
lita výrobku je daná už vstupom suro−
vín. Preto vstup kontrolujeme oddele−
ním vstupnej kontroly − kde je pozor−
nosť venovaná kvalite oceľového šrotu,
druhu, množstvu a rádioaktivite. Výstup
pre overenie si kvality výroby je strá−
žený nedeštruktívnou kontrolou
všetkých rúr, ich rozmerov, značenia,
konzervovania, balenia, atď.
    Počas prvého štvrťroku sme do−
sahovali dobré výsledky v kvalite vý−
roby a za to patrí poďakovanie
všetkým zamestnancom akciovej
spoločnosti.

Regály pre ťaháreň rúr

Foto: Ing. P. Baláž

úchytiek, výstuh a starých náterov
trieskaním. Výroba zváraných regá−
lov bola realizovaná podľa výkreso−
vej dokumentácie, vypracovanej od−
delením konštrukcie našej firmy. Zre−
novovaním použitých profilov bola
ušetrená rozhodujúca časť nákla−
dov,“ povedal nám technológ zvarov−
ne rúr veľkých priemerov Peter
Šagát. „Regály boli použité hlavne v
príprave výroby na skladovanie lupy
a časť bola použitá v sklade oblúkov
na skladovanie vsádzky. Akcia spl−

nila požadovaný zá−
mer, nakoľko pre−
vádzkareň rozšíre−
ním skladovacích
priestorov zvýšila
skladovacie kapaci−
ty a zlepšila bez−
pečnosť pri mani−
pulácií so skladova−
ným materiálom,“
zhodnotil tento krok
Ing. Peter Baláž,
vedúci strediska
úpravne Vt.

(vk)

amerického trhu z dlhodobého hľadis−
ka,“ povedal Alexej Mordášov, maji−
teľ spoločnosti Severstaľ, ktorá patrí
v USA medzi piatich najväčších vý−
robcov ocele.

ArcelorMittal plánuje investovať
na východe Francúzska

Najväčší producent ocele na svete Ar−
celorMittal by mal na východe Francúz−
ska investovať 30 mil. eur a zároveň
vytvoriť 124 pracovných príležitostí.
Koncern taktiež plánuje spoločne s
energetickou skupinou Poweo vo vý−
chodnom regióne krajiny, Lotrinsku,
výstavbu elektrární. Oceliarsky gigant
koncom minulého týždňa potvrdil, že
plánuje prepustiť 575 pracovníkov zo
svojej oceliarne v meste Gandrange v
Lotrinsku, čo vyvolalo rad protestov zo

strany francúzskych odborov.
Angang zvýši kapacitu výroby

Očakáva sa, že čínska skupina An−
gang zvýši kapacitu výroby surovej
ocele v tomto roku na 19 mil. ton. V
minulom roku Angang vyrobila viac
než 16 mil. ton ocele a jej ťažba želez−
nej rudy dosiahla 50 mil. ton. P. Zhang
Xiaogang, gen. Riaditeľ China Angang
Group povedal, že spoločný projekt
Angang  na výrobu oceliarskych pro−
duktov v Španielsku otvoria do dvoch
mesiacov a zámerom je aj kúpa oceľ−
spracujúcej spoločnosti v Taliansku.
Plánujú taktiež kúpu podielov v ba−
niach na nikel v Austrálii pre zvýšenie
svojich zdrojov. Akciová spoločnosť
Angang Company Ltd. je dcérskou
spoločnosťou skupiny Angang.

dňa 20. mája v personálnom odbore
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Zo života spoločností skupinyZo života spoločností skupiny

  Vo výstavnej hale na Námestí slobody v Banskej Bystrici sa v dňoch 22. až 25. apríla
uskutočnil 11. medzinárodný stavebný veľtrh FOR ARCH Slovakia, 7. výstava regionálne−
ho rozvoja FOR REGION, 4. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S., 3. ročník
obnoviteľných zdrojov a úspory energií O.Z.E., 2. výstava Nové bývanie a 4. prehliadka
úžitkových vozidiel a malej stavebnej mechanizácie. Na výstavnej ploche asi 3 747 m2 sa
predstavilo vyše 270 vystavovateľov v sedemnástich špecializovaných odboroch.
   Na 4. výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. (Recyklácia, Inovácia, Separá−
cia) sa zúčastnilo 84 subjektov z oblasti odpadového hospodárstva zo Slovenska, Čiech,
Rakúska, Nemecka, Holandska, Maďarska, Poľska i Nórska.
   Najväčšia ekologická výstava na Slovensku bola zameraná na nakladanie s odpadom,
recykláciu a následné efektívne využitie cenných surovín. Svoj pokrok v recyklácii a zhod−
nocovaní odpadov prezentovala na tejto výstave aj spoločnosť ŽP GROUP −  ŽP EKO
QELET, a.s. Získala hlavnú cenu za komplexné riešenie spracovania starých vozidiel a
kovového odpadu.                                                                                        O. Kleinová

Stánky spoločnosti ŽP EKO QELET, a.s. na 4. výstave recyklá−
cie a zhodnocovania odpadov.

F: I. Kardhordová

   Pri príležitosti Dňa Zeme bola vyhlásená akcia „Vyčistime si Slo−
vensko“. “Chceli by sme ňou upozorniť ľudí, aby neboli ľahostajní,
že sa v ich okolí nachádzajú pohodené odpady,” povedal šéf rezor−
tu životného prostredia Jaroslav Izák.
   Skonštatoval, že situácia s voľne pohodeným odpadom sa stáva
v poslednom období veľkým problémom. Dúfa, že výzva bude ľudí
motivovať nielen k tomu, aby tieto skládky nahlasovali, ale aby sa
tiež podieľali aj na ich odstraňovaní. Ministerstvo životného prostre−
dia (MŽP) SR a organizácia Greenpeace vyzývajú občanov, aby
nahlásili príslušným úradom tzv. drobné čierne skládky, ktoré vzni−
kajú najčastejšie ako dôsledok nezodpovednosti ľudí. Týmto spô−
sobom sa zadarmo zbavujú nepotrebných vecí, bez ohľadu na dô−
sledky na životné prostredie.
   Oznámeniami ľudí sa budú zaoberať obvodné úrady životného
prostredia, ktoré na ich základe začnú konania vedúce k odstráne−
niu skládok. Rezort a aktivisti momentálne rokujú s odpadovými
organizáciami, firmami a samosprávou, ako do 5. júna zorganizo−
vať niekoľko likvidácií drobných čiernych skládok. Riešeniu proble−
matiky odpadov by mali napomôcť aj návrhy zákonov o obaloch a
odpadoch z dielne MŽP SR, ktoré sú v súčasnosti v pripomienko−
vom konaní.

   − Recyklačný fond doteraz, za viac
ako šesť rokov činnosti, schválil pro−
jekty predstavujúce vyše 2,99 miliar−
dy korún, čím vyhovel viac ako 6 300
žiadateľom. V tomto roku doposiaľ
schválil dotácie na 23 projektov v sú−
hrnnej výške 191,8 milióna korún. Aj
vďaka fondu bolo doposiaľ vytvore−
ných 930 nových pracovných miest.
Ako informoval predseda Správnej
rady Recyklačného fondu Ing. Juraj
Dlhopolček na tlačovej konferencii k
danej problematike, len vlani bolo s
podporou Recyklačného fondu na
Slovensku, vyzbieraných 212 tisíc ton
a zhodnotených 134 tisíc ton odpadov.
    Recyklačný fond v Banskobystric−
kom kraji v prvom štvrťroku 2008 vy−
hovel spolu 1 016 žiadostiam podni−
kateľov a obcí o finančné prostriedky,
v celkovej sume 645,9 milióna korún.
Z toho boli príspevky pre 240 miest a
obcí za vyseparovaný komunálny od−
pad, na základe 847 žiadostí, takmer
20 miliónov korún. Recyklačný fond
vyhovel hlavne žiadostiam o podporu
projektov na zber a recykláciu odpa−
dov. Na základe 52 žiadostí od 19
podnikateľov schválil dotácie vo výš−
ke 542,4 milióna korún. Obce, mestá
a združenia − celkovo 14, dostali na
základe 26 žiadostí dotácie vo výške

Získali hlavnú cenu najlepšej prezentácie dosiahnutého
pokroku v recyklácii a zhodnocovaní odpadov

   Počas štyroch dní prešlo bránami výstav viac ako 34 tisíc
návštevníkov. Na 17. odborných programoch sa zúčastnilo
zhruba 900 záujemcov. Na všetkých výstavných podujatiach
sa na ploche asi 5 245 štvorcových metrov prezentovalo cel−
kovo 276 vystavovateľov.

Vo výstavnom areáli na Námestí slobody v dňoch konania
veľtrhu a výstav nechýbal ani stánok ŽP Gastro servisu, s.r.o.,
dcérskej spoločnosti Železiarní Podbrezová. Pracovníci spo−
ločnosti pod vedením riaditeľa Jozefa Krellu prezentovali svoje
služby.

Výstavu otvárali symbolicky v Deň Zeme, a tak sa v tento deň
uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí, ktoré prezento−
vali predovšetkým recykláciu a zhodnocovanie odpadov.

takmer 46 miliónov korún“, uviedol
Ing. J. Dlhopolček. Dodal, že v Ban−
skobystrickom kraji najväčšiu podpo−
ru zo spomínaných 542,4 milióna ko−
rún dostali podnikateľské projekty, kto−
ré sa zaoberajú komplexným spraco−
vaním a zhodnocovaním starých vo−
zidiel, elektroodpadu, starých olejov,
opotrebovaných pneumatík a zbero−

vého papiera.
   J. Dlhopolček poukázal na vysoký
záujem miest, obcí a združení o se−
parovaný zber. „Na základe 847 žia−
dostí sme vyplatili takmer 20 miliónov
korún. Príspevky dostávajú obce z
fondu automaticky, ak preukážu, že
odpad odovzdali spracovateľom, ale
musia ich opäť použiť vo svojom od−
padovom hospodárstve.            O.K.

Vyčistime si Slovensko

Bude vás zaujímať

4. VÝSTAVA RECYKLÁCIE A ZHODNOCOVANIA ODPADOV R. I. S.



PODBREZOVAN 9/2008 STRANA 5

Študentské okienko

  Piate finále súťaže SYGA
sa uskutočnilo,  15. a 16.
apríla v Bratislave, pod zášti−

tou firmy Siemens,  s.r.o. Do
súťaže sa mohli zapojiť štu−
denti stredných odborných
škôl a učilíšť s elektrotechnic−

    Vo výcvikových priestoroch Banis−
ka v Brezne sa 22. apríla uskutočnili
skúšky všestranného výcviku psov −
SVV 1. K ich úspešnému zvládnutiu
muselo šesť nemeckých ovčiakov
dosiahnuť 70 percentné bodové hod−
notenie v každej oblasti. Psy, ktoré
túto hranicu nedosiahli, boli skúšob−
ným komisárom – rozhodcom ZŠK
Miroslavom Surovým, zo skúšok vy−
radené. To sa však netýkalo štvor−
ročného Marka, z chovu Železiarní
Podbrezová. Psovod,  Roman
Kutliak, nám priblížil priebeh hodno−
tenia. „Skúšky sa skladali z troch
etáp a Marko vo všetkých prekročil
stanovené limity (84,78, 95). Stopa
viedla U − čkom, dvakrát lomeným,

(Dokončenie z 1. strany)

Od 14. – 18. apríla sa uskutočnila praktická časť maturitných
skúšok. Foto: A. Nociarová

Talentové prijímacie pohovory sa uskutočnili 7. apríla pre SG
ŽP a 8. apríla pre SSOU hutnícke ŽP a.s.

Prezentácia víťazného projektu pred zástupcami usporiada−
teľskej firmy, vedenia fakulty STU a zástupcom Ministerstva
školstva SR.

Simulácia pohybu modelov robotov a manipulátorov. Druhý v
poradí Jaroslav Prečuch.

Finále súťaže v programovaní
riadiacich systémov

kým zameraním. Pätnásť pri−
hlásených škôl z  celého Slo−
venska a jedna chorvátska

škola predstavili dvadsaťdva
projektov, z ktorých bolo do
finále vybratých desať. Medzi
nimi bola aj práca „Riadiaca

jednotka robota MSR84“
žiaka nášho učilišťa Jarosla−
va Prečucha, vypracovaná

pod vedením učiteľa odbor−
ných predmetov Ing. Petra
Flašku.
   Súčasťou finále bola ex−
kurzia do firmy Osram Nové
Zámky, s cieľom oboznáme−
nia sa s plnoautomatizova−
nou výrobou svete lných
zdrojov. V rámci prezentá−
cie najlepších projektov, v
aule fakulty elektrotechniky
a informatiky STU Bratisla−
va,  sme sa oboznámili s
odbornými učebňami na vý−
učbu programovania robo−
tov, manipulátorov, elek−
trických a pneumatických
systémov.
   Za aktívnu účasť v celo−
slovenskom finále súťaže
SYGA bol J. Prečuch ocene−
ný diplomom a v prípade, že
by sa rozhodol pokračovať v
štúdiu na vysokej škole,  má
možnosť získať od firmy Sie−
mens,  s.r.o.,  štipendium na
dobu celého štúdia. Ďalšou
výhodou, v prípade úspešné−
ho ukončenia vysokej školy,
je ponuka ročnej stáže v uve−
denej firme.
   Súkromné stredné odbor−

né učilište hutnícke ŽP účas−
ťou v tejto súťaži získalo skú−
senosti pri tvorbe a prezen−

tácii projektov  v celosloven−
skom meradle.

Ing. P. Mlynarčík + foto

Smerujeme na úroveň vyspelých štátov

NOVÝ PROJEKT PRE...
vať s výučbovým portálom. Aj keď ne−
využívajú všetky možnosti, ktoré por−
tál ponúka, je to prínos pre nich i pre
žiakov. Medzitým, ako sme realizo−
vali projekt v SSOUH ŽP a.s., vznik−
lo SG ŽP. Projektom „Modernizácia
informačno − komunikačných techno−
lógií vo vyučovacom procese SG ŽP“
by sme chceli v tejto oblasti pripraviť
aj pre  naše gymnázium široké spek−
trum možností, ktoré MOODLE po−
núka. Ako príklad uvediem možnosť
vyučovania prostredníctvom interne−
tu, prístup žiakov k uvedeným infor−
máciám nielen v škole, ale z ľubo−
voľného miesta, napríklad z domu.

MOODLE ponúka možnosť komuni−
kácie žiakov s učiteľmi prostredníc−
tvom internetu, skúšanie cez inter−
net, zadávanie písomných prác s
časovým obmedzením prístupu na
ich vypracovanie. Nakoľko ide o
športové gymnázium, žiaci vynechá−
vajú dosť často vyučovanie z dôvo−
dov reprezentácie školy, aj to bude
zjednodušený spôsob doplnenia
chýbajúceho učiva“, povedal nám k
pripravovanému projektu Ing. Ivan
Štubňa, učiteľ informatiky v našich
súkromných školách a zároveň člen
realizačného tímu.  Pre  nový študij−
ný odbor súkromného gymnázia − in−
formatika, ktorý je zaradený do siete

škôl  pre školský rok 2008/09, sa tým
vytvoria nové možnosti využitia vo
vyučovacom procese, ale aj v domá−
cej príprave žiakov.
    Projekt využívajúci špecifické
možnosti e − learningového ná−
stroja MOODLE smeruje na úro−
veň vyspelých štátov Európskej
únie. V  podmienkach stredných
škôl je zatiaľ ojedinelý, využíva sa
viac v príprave vysokoškolákov.
Univerzita Mateja Bela sa podieľa
na projekte hlavne v oblasti me−
todickej pomoci. Technické zabez−
pečenie je v rukách našej dcér−
skej spoločnosti ŽP Informatika,
s.r.o.                            O. Kleinová

Takto ich poznáme zo služby.                   Foto: A. Nociarová

Úspešne zvládnutá skúška
všestranného výcviku

na ktorom vyhľadal dva predmety a
určil ich zaľahnutím. Rovnako dobre
obstál v poslušnosti a najlepšie v ob−
rane, kde získal skoro plný počet bo−
dov.“ Vynikajúca práca a súhra pso−
voda s jeho štvornohým priateľom sa
rodila tri roky. „Do služby som si ho
zobral ako jedenásťmesačného.
Odvtedy sme spolu. V zamestnaní i
v mieste môjho bydliska má svoj ko−
terec. Je to kamarát i rodinný prísluš−
ník,“  zdôveril sa nám psovod. Boli
sme zvedaví na to, ako si Marko po−
čína pri zásahoch. „V praxi nemusí
zasahovať, nakoľko už svojim vzhľa−
dom vzbudzuje u výtržníkov priro−
dzený rešpekt. Tak je tomu hlavne
pri masovejších podujatiach, vtedy

sa výtržníci umravnia  pri pohľade
na štvornohých strážcov našej fir−
my.“
   „Služobný nemecký ovčiak je prvý,
ktorý sa so svojim psovodom zúčast−
nil uvedených skúšok. Z celkového
počtu 27 psov sa špeciálnejšiemu
výcviku podrobujú piati, z toho sto−
pám len vybratí. Ostatné psy sú pri−
pravované hlavne na obranu, vyhľa−
dávanie páchateľa, alebo strážia ob−
jekty spoločnosti. Prvé úspešne
zvládnuté skúšky potvrdzujú, že v
starostlivosti o chov a výcvik služob−
ných psov sme vykročili po správnej
ceste,“ povedal Jozef Repka, veliteľ
polície vlastnej ochrany ŽP a.s.

V. Kúkolová
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Jedálny lístok 5. − 11. máj 2008 Jedálny lístok 12. − 18. máj 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

XXXII.
Tušil som, čo o mne rozprávala a tým
ma držala v šachu, vraj budete svedčiť
proti mne. Dnes už viem, že klamala,
že od môjho odchodu ma pred vami
nikdy viac nespomenula. Prečo to uro−
bila? Cítila voči mne až takú nenávisť,
že nedopustila, aby som vám pomo−
hol. Rok čo rok som ju chodil prosiť.
Bolo to ponižujúce, pretože vždy ma
vysmiala, tvrdila, že nič nepotrebujete,
máte dostatok všetkého. Chcel som,
aby ste išli zo strednej školy na vyso−
kú, že budem vaše štúdiá financovať.
Kričala čosi o kupovaní, a bože môj...,
moja snaha bola márna, a keď ste obi−
dve začali zarábať, prestal som s náv−
števami. Potom som náhodou stretol
Dášu a ona mi oznámila, že Helena zo−
mrela. Zaviedla ma k jej hrobu a vyroz−
právala mi váš život. Nechcem vašej
matke ubližovať, ale myslím si, že jej
hrdosť v tomto prípade nebola na mies−
te. Ak na to mala iný dôvod, už sa ho,
bohužiaľ nedozvieme.“ Štefan Korest
sa odmlčal, akoby chcel poskytnúť
mladšej dcére čas na strávenie slov,
ktorým možno odmietne uveriť. „Dopus−
tili sme sa s Helenou nenapraviteľnej
chyby,“ vzdychol odovzdane. „Ale som
si istý, že nás čaká ešte veľa krásnych
spoločných chvíľ. Veď máme pred se−
bou skoro celý život a...“
  To už Aneta nevydržala. Pravdu po−
vediac, mozog mala vygumovaný. Ne−
vedela presne ako má zareagovať, no
čosi v nej ju zdvihlo z pohodlného kresla
a hoci nevedela, čo má povedať či
urobiť, nepokoj jej nedovolil dlhšie se−
dieť. Otec sa s napätím nevdojak tiež
postavil, odhodlaný presvedčiť Anetu o
pravdivosti príbehu. Minúty sa stávali
čoraz ťaživejšími a zdalo sa, že ak te−
raz niektorý z nich neprehovorí, môž−
byť nenájdu spoločnú reč a dlhoročný
sen Štefana Koresta sa nenaplní. Nie,
nemohol prepásť túto príležitosť, lebo
cítil, že ju viac mať nebude. A všetky
roky vyjdú navnivoč. Pristúpil k Anete,
ktorá hľadela cez okno do tmy a tíško
sa spýtal: „Skúsime to spolu?“
  Zdvihla k nemu zelenkasté oči zastre−
té smútkom a neisto pokrčila plecami:
„Neviem.“
  „Vždy si túžila mať otca,“ ozvala sa
Inga.
  „Áno,“ kývla hlavou a odvrátila tvár od
otca. „Pred pár rokmi, lenže dnes mi
nechýba. Keď mama na jar ochorela,
často som premýšľala kde si, čo robíš,
či vôbec žiješ, že by si mal byť u nej.
Vo sne by mi nenapadlo, že si o pár
kilometrov ďalej.“
  „Nie, Aneta,“ pokrútil hlavou a hrozne
zatúžil objať dievčinu. Zrazu na neho
pôsobila ako malé bezbranné dieťa,
ktoré stratilo to najvzácnejšie v živote.
Lásku oboch rodičov. „Vo februári som
odcestoval do zahraničia a vrátil som
sa v deň Heleninej smrti. Je...“ Hlas mu
zlyhal, dvakrát naprázdno prehltol, kým
mohol pokračovať. „Je mi to všetko
strašne ľúto. Čas sa nedá vrátiť späť.“
  „Myslím, že viem, prečo bola mama
taká,“ povedala Inga zamyslene. S ru−
kami vo vreckách pokročila k dvojici.
„Mala strach, že odídeme k otcovi. Bála
sa tvojich peňazí, otec. Ty by si nám
splnil každé želanie, ona musela koru−
nu dva aj trikrát v ruke obrátiť, aby sme
mohli vyštudovať.“
  „Ja som vás od nej nechcel odlákať,“
namietol prudko. „Navrhol som jej, že
sa vrátim alebo sa spolu všetci odsťa−
hujeme sem a začneme  fungovať ako

normálna rodina. Chápte ma. Ona však
odmietala akékoľvek riešenie, darmo
som jej hovoril, že vás okráda o šťast−
né detstvo.“
  „Stačí!“ skríkla nahnevane Aneta.
„Takže mama je vinná a ty si ten, kto−
rému sa ubližovalo?!“
  „Aneta, prosím ťa.“ Štefan Korest spra−
vil krok k dcére, tá rýchlo cúvla. V očiach
jej svietilo rozhorčenie spojené s ľútos−
ťou.
  „A čo rozvod?“ bola zvedavá Inga. „Aj
ten odmietla?“
  „Samozrejme,“ povedal netrpezlivo.
  „Klameš!“ obvinila ho s plačom Ane−
ta. „Mama sa nemôže brániť, preto ti
neverím  ani slovo!“
  „Ja áno,“ vyhlásila Inga pokojne. „V
lete som začula kúsok rozhovoru s
Dášou. Nezostáva mi veľa času, vra−
vela mama, ale kým žijem, nedovolím,
aby sa dievčatá stretli so Štefanom.
Prečo, opýtala sa Dáša. Lebo by mi to
nikdy neodpustili, nepochopili by, že
som ich chcela vychovať k skromnosti,
aby si vážili peniaze, aby sa naučili byť
sebestačné a samostatné. Keby sa
stretli s otcom, cítila by som sa pokore−
ná, že ja som im nedokázala poskyt−
núť to čo on. Keď umriem, nech sa
samé rozhodnú, mňa to bolieť nebude.
Tak,“ pozrela tvrdo na plačúcu sestru.
„Teraz poznáš skutočnú pravdu, teraz
vieš, aká bola naša mama. Idem k ma−
lému,“ adresovala oznam otcovi a odiš−
la.
  V týchto chvíľach bol Štefan Korest
taký zúfalý, nešťastný, ako v prvých
rokoch odchodu od rodiny. Tak veľmi
chcel pomôcť svojim krásnym dcéram,
no ťažko je pomáhať takto vychováva−
ným osôbkam. Nebol pri nich, keď ho
najviac potrebovali a dnes sú to dve sa−
mostatné mladé ženy – jedna z nich
má dokonca vlastnú rodinu, druhá sa
chystá založiť si ju a on je úplne mimo
nich. Nemá šajnu o ich povahových
črtách, hoci Dáša mu niečo naznačila,
krátko charakterizovala obidve netere.
Inga sa stala prístupnejšia, ale čo s
Anetou? Čo s týmto anjelským stvore−
ním, ktoré sa práve dozvedelo o matki−
nej sebeckosti? Nezostávalo mu nič
iné, než trpezlivo počkať, kým sa upo−
kojí a vyriekne nad ním svoj ortieľ.
  „Chcem ísť domov,“ povedala Aneta
akoby sama pre seba. „Neverím tomu,
čo ste povedali. Inga bola odjakživa
proti mame a ona sa tak snažila. Bože
môj!“ Nový príval sĺz jej zalial oči, ani
nevidela, kadiaľ kráča. Štefan ju jemne
chytil za útle plecia, otočil a privinul k
sebe chvejúcu sa štíhlu postavu.
„Mama nás ľúbila,“ vzlykla. „Obidve rov−
nako a Inga k nej bola zlá, aj keď ocho−
rela, stále jej vyčítala...“
  Aneta horko plakala, na otcovej hrudi
sa spravil vlhký fľak od horúcich sĺz a
on len stál, hladkal dcéru po čiernych
vlasoch a sám mal čo robiť, aby sa ne−
rozplakal. Aspoň už pred ním necúva,
na nepatrný okamih je útočiskom diev−
činy, za ktorú by aj dýchal. Náhle sa
vystrela, dlaňami si utrela tvár, zahan−
bene sa dotkla otcovej košele. „Prepáč.“
  „To nič,“ usmial sa. „Je ti lepšie?“
  „Mhm,“ nesmelo opätovala úsmev.
„Ibaže, som unavená, otec. Strašne
unavená a naozaj neviem. Asi chvíľu
potrvá, kým sa s tým vyrovnám. Prečo
mi to Inga ani Dáša nikdy nespomenu−
li?“
  „Vedeli, že na mamu nedáš dopustiť.
Chápem tvoj zmätok, Aneta, a ďaku−
jem ti.“
  „Za čo?“ vypleštila oči prekvapene.
  „Povedala si mi otec,“ riekol s doja−
tím. „Som šťastný, mám dve najkrajšie
a najlepšie dcéry na svete.“

  (Pokračovanie v budúcom čísle)

Čo spôsobuje
„sennú nádchu“

Polinóza (sezónna peľová aler−
gia) je alergia na pele rastlín. Nie
však všetky pele kvitnúcich rast−
lín spôsobujú alergiu. Najčastej−
šie sú to pele divo rastúcich tráv
a zo stromových peľov najviac
alergizujú brezy a liesky. Na to,
aby sa dostavili prejavy alergic−
kej reakcie stačí prítomnosť 10 −
20 peľových zŕn v 1 m3 vzdu−
chu. V marci a apríli sa na aler−
gii podieľajú hlavne pele kvitnú−
cich stromov, najčastejšie bre−
zy, liesky a topole, zatiaľ čo v
júli až v septembri sú najsilnej−
šími alergénmi trávy, hlavne pa−
lina, lipnica, ambrózia ale aj pše−
nica či jačmeň.

Prejavy peľovej alergie
Senná nádcha sa prejavuje vý−
raznou vodnatou sekréciou z
nosa alebo naopak opuchom

Pondelok 12. 5.
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Vyprážaná ryba, zem. šalát s majonézou

Bravčový perkelt, cestovina
Zem. knedličky s údeným mäsom, kapusta

Šalát brokolicový so špargľou, pečivo
Hubový paprikáš s ovsenými vločkami, ryža,

šalát
Šišky s džemom, kakao

Utorok 13. 5.
Polievka: francúzska, pečivo

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Cigánska hovädzia roštenka, ryža, šalát

Kur. prsia s pomaran. omáčkou, hrozien. ryža
Horehronský syrový šalát

Zapekané zemiaky s pórom
Muffiny s čokoládou

Streda 14. 5.
Polievka: mexická, pečivo

Detvianska nátura, opek. zemiaky, uhorka
Kurací prírodný rezeň, slov. ryža, šalát

Tortelíny plnené šunkou, syrová omáčka
Orientálny šalát, pečivo

Peč. ryba s bylinkami, dusená zelenina
Žemľovka s tvarohom

Štvrtok 15. 5.
Polievka: pohronská, pečivo

Morčací rezeň plnený nivou, ryža, šalát
Hovädzia dusené, kôprová omáčka, knedľa

Pizza s údeným mäsom
Karfiolový šalát, pečivo

Kuracie stehno orientálne, obloha
Buchty na pare s nutelou, mak. posýpka

Piatok 16. 5.
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo

Vyprážané čevabčiči, zemiaky, šalát
Kuracie stehno s olivami, ryža, šalát
Zemiaková baba s kyslou kapustou

Šalát cestovinový so zeleninou
Zapekaná brokolica  s tofu

Domáce orechové rožky, kakao
Sobota 17. 5.

Polievka: paradajková s ryžou, pečivo
Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Pečené mor. stehno, čer. kapusta, knedľa

Nedeľa 18. 5.
Polievka: slovenská hubová, pečivo

Vyprážaný karbonátok, zemiaky, šalát
Kuracie soté na paprike, cestovina

Pondelok 5. 5.
Polievka: furmanská, pečivo

Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát

Štefánska sek. pečienka, zem. prívarok, chlieb
Taliansky šalát

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Lievance s džemom

Utorok 6. 5.
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Vypráž. kuracie stehno, zem. kaša, šalát
Hov. znojemská pečienka, tarhoňa, šalát

Bravčové mäso kovbojské, ryža
Syrové tajomstvo, pečivo

Mäsový nákyp so zemiakmi
Ryžový nákyp s ovocím

Streda 7. 5.
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Bravčový srbský rezeň, ryža, šalát
Hovädzí debrecínsky guláš, knedľa

Kuracie stehno so zeleninou a cestovinami
Šalát lahôdkový zelerový, pečivo
Zapekané sójové papriky, obloha
Makový koláč s čokoládou, kakao

Štvrtok 8. 5. (sviatok)
Polievka: hovädzia s cestovinou, pečivo

Údené mäso, kapusta, knedľa
Kuracie soté s kešu orieškami,

ryža, šalát
Piatok 9. 5.

Polievka: karfiolová, pečivo
Vyprážané mor. med. so šunkou a syrom,

zem., tatárska omáčka
Goralská pochúťka, cestovina

Restovaná hydinová pečeň, ryža, cvikla
Bretónsky šalát, pečivo

Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka
Dukátové buchtičky s vanil. krémom

Sobota 10. 5.
Polievka: fazuľová so salámou, pečivo

Držky na diabol. spôsob, knedľa
Pečené kuracie stehno, zelen. ryža, šalát

Nedeľa 11. 5.
Polievka: zemiak. s hláv. kapustou, pečivo

Bravčová krkovička zbojnícka, zemiaky, cvikla
Hovädzí guláš mexický, tarhoňa, šalát

     Viete si predstaviť krajšie obdobie roka ako jar? Prvé
teplé lúče prenikajú nielen do ľudského vnútra, ale zohrie−
vajú aj zem a zobúdzajú kvietky, trávu a prírodu. A tá vôňa!
Stromy a kríky obsypané kvetmi sa predbiehajú, kto bude
mať krajšie a voňavejšie šaty. Defilé farieb, pestrosti a vôní
je tu. Je to nádherný čas, ale nie všetci sa naň tešia. Mi−
liardy peľových zrniečok lietajúcich vo vzduchu vedia pre
niektorých z nás pripraviť nepríjemné chvíle.

ZBAVTE SA ALERGIE  POMOCOU HOMEOPATIE

slizníc, upchatím nosa a sťaže−
ným dýchaním. Nie sú vzácne
ani prejavy kýchania, kašľa a
svrbenie mäkkého podnebia. U
niektorých  ľudí je výraznejší
Môže homeopatia pomôcť pri liečbe sezónnej alergie?

   Homeopatia ponúka možnosť vo forme voľne dostupného lieku
RHINALLERGY,  ktorý je určený na alergické
prejavy na úrovni nosovej sliznice, očí a dý−
chacích ciest, ktoré sa prejavujú hlavne slze−
ním a pálením očí, výtokom z nosa, kýchaním, svrbením nosohlta−
na a alergickým kašľom. Pri ťažších formách alergie je nutné vyšet−
renie lekárom homeopatom a určenie konkrétnej individuálnej lieč−
by. Lekára zaujímajú nielen príznaky alergie, ale aj spôsob reakcie
pacienta na vonkajšie podnety (chlad, teplo, stres...), jeho správa−
nie, periodicita ochorenia, charakter vylučovaných sekrécií, dote−
rajšia liečba a pod. Celková homeopatická liečba môže byť samos−
tatná, alebo pri komplikovaných alergických prejavoch kombinova−
ná spočiatku s klasickými liekmi a po niekoľkých mesiacoch sa dá
prejsť len na liečbu homeopatickú.

alergický zápal očných spoji−
viek spojený s hojným slzením,
svrbením očí, či opuchom vie−
čok. Najhoršie je, keď sa oba
prejavy sezónnej alergie kom−
binujú a pacienta častokrát na
niekoľko týždňov vyraďujú z
aktívneho života. V klasickej

liečbe sa podávajú lieky proti
opuchu a proti zápalu, avšak
ich efekt nie je vždy uspokoji−
vý a navyše niektoré majú ne−
žiaduce účinky.

   Skúsenosti hovoria, že každá nasledujúca jar sa stáva zne−
siteľnejšou, prejavy sezónnej alergie sú menej výrazné, až
nakoniec úplne vymiznú.

MUDr. Jana Mrázová

PLATENÁ INZERCIA
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170. výročie dychovej hudby
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Jazykové
okienko

Potrebujete požičať
málo a rýchlo vrátiť?

Využite výhodnú ponuku na−
šej spoločnosti! Po bezprob−
lémovom vyplatení úveru,
dostanete druhý za výhod−
nejších podmienok!
Kontakt: 048/617 6800,
0907 780066, 0911 290899

Štyridsiate
roky

(Odpovede posielajte do redakcie, do desiatich dní od vydania tohto čísla.)

   Predaj akcií podbrezovských žele−
ziarní českej firme Zbrojovka, predvoj−
nová a vojnová situácia, odchod čes−
kých muzikantov a  rozpustenie spol−
kov, ovplyvnili činnosť spevokolov, tam−
burášov a hudby. Rôznymi nariadenia−
mi sa prejavovali snahy udržať tieto
spolky v činnosti, avšak už v polovici
roku 1939 prispievalo do hudobného
fondu len 311 úradníkov a 129 robot−
níkov. Hoci bol formou inzercie zverej−
ňovaný záujem o robotníkov − hudob−
níkov, nemecká správa ich odmietala
zamestnať. Ako sme už spomínali, len
spevokolu Slovan nehrozil zákaz čin−
nosti, tak ako to bolo v mnohých spe−
váckych zboroch na Slovensku. Na−
priek tomu jeho činnosť upadala a z
dôvodu veľkých ťažkostí organizovali
čoraz menej vystúpení.
   Zvláštna situácia nastala v tamburáš−
skom zbore, ktorý mal do rozbitia re−
publiky  ústredie v Prahe. Na základe
vládneho nariadenia o likvidácii spol−
kov mala Hlinkova garda v Podbrezo−
vej prevziať majetok Robotníckej telo−
výchovnej jednoty Podbrezová, teda aj
tamburášskeho zboru. Prevzala len
jediný zdroj príjmov – kino a tamburáš−

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol si sa ani
rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich
srdciach zostávaš a budeš stále s nami.“
Dňa 28. apríla uplynul rok odvtedy, čo nás opustil man−
žel, syn, otec a brat

Ján KÁN – ZLÚKY.
S láskou spomínajú manželka, vnučka Nikolka, dcéra
s priateľom, syn s priateľkou, sestra, rodičia a svokrovci

...
„Mamička naša, život na Zemi bez teba je ako bez slnka obloha. Neho−
ja sa jazvy na dušiach, navždy ostaneš v našich srdciach.“

Dňa 8. mája si pripomíname 74. nedožité narodeniny
našej maminky, starej a prastarej mamy

Kataríny STEINSDORFEROVEJ,
rod. Szarvasovej.

S láskou spomínajú synovia Svetozár, Miroslav, Ivan,
 dcéry Tatiana, Katarína a Alica s rodinami, jedenásť

vnúčat a sedem pravnúčat
...

Dňa 4. mája si pripomíname tretie výročie čo nás opus−
til náš starostlivý manžel, otec a starý otec

Otto MISTRÍK z Podbrezovej.
Prosíme o tichú spomienku.

S úctou spomína manželka
a deti s rodinami

Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným, zná−
mym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s na−
šim drahým otcom a starým otcom

Jánom HRKOM z Medzibrodu.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kve−
tinové dary.

Smútiaca rodina
V pánovi Jánovi Hrkovi sme stratili aj nášho stáleho a vďač−
ného čitateľa, ktorý nás opustil v závideniahodnom veku 95
rokov. Bol to človek, ktorý celý svoj produktívny život prežil v
našej fabrike. Pracoval v strážnej službe, neskôr v tehelni,
ale najdlhšie v stripovacej hale.

Česť jeho pamiatke!
redakcia

   Samotný názov
predstavenia „Bez
předsudků“ pred−
znamenával dobrú
zábavu.  Hereckí
protagonist i  Jana
Pavlová a Pavel
Zedníček predviedli
komediálny hit naj−
úspešnejšej insce−
nácie pražského di−
vadla Kal ich 23.
apríla v DK ŽP. Hra
sa odohrávala v hoteli, kde museli
Diego a Fiona nečakane stráviť

Predám garáž vo Valaskej, na Hron−
skej ulici. Kontakt: 0905 231069

...
Predám 3−izbový byt na Mazorníko−
ve. Kontakt 0904 276 218

   Nezvyčajný záujem o vstupenky na
ich predstavenie avizoval, že hoci
jeden z členov pôvodného orches−
tra odišiel a prichádzajú pod novým
názvom Cigánski diabli, srdcu pod−
brezovského diváka zostali aj naďa−
lej blízki. Ich vystúpenie, ktoré sa
uskutočnilo 17. apríla, bolo v DK ŽP
po uvedených zmenách prvým a

   S približujúcim sa termínom plánované−
ho prijatia eura na Slovensku sa hovorí aj
píše o duálnom označovaní cien tovaru.
Myslí sa tým, že ceny výrobkov sa zo za−
čiatku budú uvádzať v dvoch menách, a
to v eurách a korunách. Okrem výrazu
duálny sa hovorí aj o dvojakom alebo
dvojitom označovaní, o dvojakých ale−
bo dvojitých cenách. Pôvodom latinské
slovo duálny má význam „ktorý sa vy−
skytuje v dvojakej forme alebo podobe,
dvojaký“.  V publicistike je známe najmä
v slovnom spojení duálny systém, t.j. sys−

tém paralelného fungovania verejnopráv−
nych a súkromných médií. Ak sa má do−
mácim výrazom vyjadriť, že v prvej fáze
zavedenia eura sa budú ceny výrobkov
uvádzať v dvoch podobách, je namieste
používať prídavné meno dvojaký – dvo−
jaké ceny, dvojaké označovanie, ozna−
čovanie dvojakým spôsobom alebo
dvojako (porov. slovné spojenia dvoja−
ké šaty, dvojaké riešenie, dvojaký
život). Prídavné meno dvojitý má
význam pozostávajúci z dvoch častí,
dvoch prvkov, zdvojený, napr. dvojité
dno, dvojitá šírka, dvojitý uzol. Aj keď
je reč o občianstve dvoch štátov, správne
hovoríme o dvojakom, nie dvojitom ob−
čianstve.

Silvia Duchková,
Jazykovedný ústav ĽŠ SAV

Otázka: Kto spojil zvyšky hrončianskej a podbrezov−
skej hudby po druhej svetovej vojne?

Správna odpoveď 6. kola: Spevokol Slovan vznikol v
roku 1926 a jeho prvým dirigentom bol Karol Hübner.

Archívna fotografia z roku 1938

sky zbor ponechala svojmu osudu.
   Po druhej svetovej vojne boli podbre−
zovské železiarne v troskách. Škody
na majetku predstavovali 224 miliónov
korún (zamínované prevádzkarne, ob−
novenie výroby, dopravy...). Z hudob−

ných telies najmenej utrpela dychová
hudba vysokej pece v Tisovci. V ťaž−
kej situácii však bola dychovka v Hron−
ci, ktorú viedol Václav Prokop a napo−
sledy V. Zamykal,  a dychová hudba v

Podbrezovej. Úlohou – spojiť zvyšky
hrončianskej a podbrezovskej hudby,
ako aj výchovou dorastu bol povere−
ný Václav Prokop. Opäť boli vypra−
cované nové stanovy hudby, podľa
ktorých bol určený mesačný dobro−

voľný príspevok každého zamest−
nanca − tri koruny československé.
Na posilnenie hudobnej činnosti boli
prijímaní mladí absolventi konzerva−
tória, ktorí viedli závodnú hudobnú
školu, salónny orchester a sláčikové
kvarteto. V roku 1946 ich vystriedal
Vladimír Štubňa, pod taktovkou kto−
rého sa skúšky uskutočňovali dvakrát
v týždni.
V. Kúkolová z podkladov HM ŽP a.s.

Dvojaké, nie
dvojité ceny

Cigánski diabli boli vynikajúci
predstavili sa širokým repertoárom.
Načreli do slovenského, ruského,
maďarského, gréckeho i cigánskeho
folklóru, ale počas predstavenia za−
zneli aj klasické operetné či muziká−
lové melódie. Divákov opäť očarili
nielen virtuózne výkony cimbalové−
ho kúzelníka Ernesta Šarköziho, ale
aj pôvabné melódie violončelistky

(jeho manželky) Silvie. Svojim klari−
netovým majstrovstvom bol neza−
budnuteľný Zoltán Grunza a virtuóz−
ne  sólo predviedol aj primáš Štefan
Banyák. Aplauz plného hľadiska ne−
utíchal počas celého predstavenia,
čo jednoznačne potvrdilo, že tento
orchester si skutočne zaslúži prívlas−
tok vynikajúci.       O. Kleinová + foto

Bez předsudků

spoločnú noc. Dvom dlhoročným
priateľom sa tak naskytla možnosť

spoločnej diskusie na témy, o kto−
rých sa inak ženy ostýchajú hovo−
riť s mužmi a naopak muži so žena−
mi. Zapálená diskusia prerástla do
vybrúsených, vtipných, až dojíma−
vých slovných súbojov, ktoré vyvo−
lávali v divákoch vlny búrlivého
smiechu.
   Hra sa stala suverénnym víťazom
na pezinskom divadelnom festiva−
le „To najlepšie z humoru na čes−
kej scéne“. Jana Pavlová a Pavel
Zedníček získali Cenu odbornej
poroty pre najlepšiu komediálnu
herečku a herca.

O. Kleinová
 F: I. Kardhordová
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   Nováčik volejbalovej extraligy žien ŽP Šport Podbrezová zvíťazil v
poslednom zápase sezóny 2007/2008 v Žiline 3:1 a obsadil celkové
piate miesto. Pekné umiestnenie zavŕšilo úspešnú sezónu podbre−
zovských volejbalistiek.
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   Vo štvrtom záverečnom kole nadstavby Extraligy  mužov o titul majstra Slovenska,
ktoré odohrali jeho účastníci v Podbrezovej, sa definitívne rozhodlo o rozdelení medai−
lových pozícií.  Áčko KO ŽP Šport, a.s., zvíťazilo po deviaty raz v rade a vytvorilo nový
slovenský rekord družstiev – výkonom 3 819 bodov. Majstrovský titul im otvára brány
Svetového pohára a umožňuje kvalifikovať sa do Ligy majstrov.
   Druhý podbrezovský zástupca v turnaji obsadil druhé miesto a v celkovom poradí sa
umiestnil na štvrtom mieste. O druhé a tretie miesto bojovali Inter Bratislava a Veľký
Šariš, šťastnejší hráči Interu obhájili vlaňajšie druhé miesto a vybojovali si účasť v
Európskom pohári. Šariš skončil tretí s miestenkou na turnaj NBC. Najlepším hráčom
turnaja bol Jovan Čalič (672).

V posledných dvoch
zápasoch sme vyhrali

Futbalové A družstvo nastúpilo v po−
sledných dvoch kolách najprv na ih−
risku nášho tabuľkového suseda v
Lučenci, kde zvíťazilo 1:2 (góly Tom−
ka, Kočan). Doma sme zvíťazili nad
Starou Ľubovňou 1:0, keď po nepre−
svedčivom prvom polčase sme druhú
polovicu stretnutia zvládli výborne. Bo−
dovali sme Tirerovou nádhernou stre−
lou z tridsiatich metrov. Druhý polčas

Otvorili sezónu
   Štyridsať turistov z Podbrezovej, aj
napriek daždivému počasiu, otvorilo
jarnú sezónu tretieho apríla túrou na
chatu Bernardín.
   V tretiu aprílovú sobotu im už po−
časie prialo pri oboznamovaní sa s
okolím Slovenskej Ľupče. Za obcou
obdivovali prírodnú pamiatku Ľup−
čiansky skalný hríb a prírodnú rezer−
váciu Mackov bok, s výskytom chrá−
nených rastlinných druhov. Navštívili
aj ľupčiansky hrad. Túra pokračova−
la do bývalého kráľovského banské−
ho mesta Ľubietovej, kde sa ťažilo
zlato, železná a medená ruda. Nav−

   V Senici sa 12.
apríla uskutočnili
Majstrovstvá Slo−
venskej republiky
v silovom trojboji
mužov 2008, kto−
rých sa zúčastnil
Peter Lámer z Lopeja, pretekár bývalé−
ho Kulturistického oddielu ŽP Šport. Pe−
ter ešte v rokoch 2002 a 2004 získal titu−
ly juniorského majstra Slovenska v kate−
górii do 60 kg. V súčasnosti si po prvýkrát
vybojoval prvenstvo aj v mužskej kate−
górii do 67,5 kg. Zároveň padli jeho tri
osobné rekordy – v drepe (210 kg), v mŕt−
vom ťahu (220 kg) a v trojboji 560 kg (drep
210, tlak na lavičke 130 kg, mŕtvy ťah 220
kg), čo mu vynieslo zaslúžené víťazstvo.

(MJ, foto: I. Kardhordová)

   Už pred týždňom, v domácom zápase, zdolali naše volejbalistky Žilinu 3:0, čo
súperky stavalo do ťažkej pozície, nakoľko nesmeli stratiť v domácom zápase
ani set. Začiatok zápasu bol obojstranne nervózny, družstvá spravili niekoľko
chýb. Železiarkam však stačilo niekoľko dobrých zásahov a dostali sa na „koňa“.
Vyrovnaný začiatok vystriedala jednoznačná prevaha Horehroniek, ktoré neza−
držateľne kráčali za víťazstvom, potvrdzujúcim piate miesto. Naše hráčky boli
lepšie vo všetkých činnostiach a svoje vedenie neustále zvyšovali. Po posled−
nej 25. lopte prvého setu skandovaným pokrikom oslávili pekné umiestnenie.
Okamžitá gratulácia hlásateľa uvoľnila atmosféru a do druhého setu nastúpila
Žilina bez skúsených hráčok – Rimovskej, Jakušovej a Kokošovej. Aj náš tím
vystriedal a zo Žiliny si odniesol víťazstvo 1:3 Vo svojej prvej extraligovej sezóne
sa náš tím zaradil medzi najlepšie ženské volejbalové družstvá a podarilo sa mu
prezentovať dobrými výkonmi. Hráčky dokázali do Športovej haly na Štiavničke
pritiahnuť divákov, ktorí videli v akcii špičku slovenského ženského volejbalu.
Piate miesto je úspechom, ale aj veľkým záväzkom do budúcej sezóny.
Vyjadrenie trénera M. Múku:  „Víťazstvo doma 3:0 nás postavilo do úlohy
favorita. Žilina sa nevzdávala, naviac nám chýbali choré hráčky Vestfálová a
liberka Piatrová. Veril som, že všetko zvládneme, hráčkam som prízvukoval, že
sme do Žiliny prišli po víťazstvo a záver sezóny treba potvrdiť dobrou hrou. Ne−
sklamali ma, naopak i za rozhodnutého stavu, so striedaniami sme hrali lepšie
ako Žilina. Piate miesto je pekným úspechom, sme spokojní. Nepreceňujem
tento úspech, viem, že  nie všetko bolo ideálne. V kútiku duše cítim, že pri troške
šťastia sme mohli skončiť lepšie. Ďakujem hráčkam, nášmu sponzorovi i všetkým
zainteresovaným za celú sezónu.”                                                                (mm)

vyjadril svoje pocity pri preberaní maj−
strovského pohára tréner podbrezov−
ských kolkárov a dodal „...že je to prvý
titul,  ktorý s tímom na Slovensku prebe−
rám a splnilo sa aj moje predsavzatie –
na ceste k najvyšším métam aj na do−
mácom poli.“
   Po deviaty raz prevzali kolkári podbre−
zovského áčka pohár majstrov Sloven−
ska, avšak prvýkrát pod trénerskou tak−
tovkou Zoltána Kaszasa, ktorý v klube
pôsobí od júla minulého roka. Pôvodom
Srb, žijúci v Maďarsku, pôsobil posled−
ných šestnásť rokov v maďarskom tíme
Ferroep Szeged, s ktorým sedemkrát
získal majstrovský titul, dvakrát stál na
najvyššej priečke Svetového pohára a k
úspechom pribudlo víťazstvo v Lige maj−
strov. Päťdesiatšesťročný tréner sa ne−
tajil s tým, že v trénerskej činnosti sú pre
neho najdôležitejšie prvé méty.

Horný rad zľava: predseda Predstavenstva  ŽP Šport Ing. Július Kriváň, tréner
Zoltán Kaszás, Jozef Pešta, Radoslav Foltín, Milan Jovetič, manažér KO Ing.
Pavol Künel. Dolný rad zľava: Jovan Čalič, Ondrej Kyselica, Milan Tomka,
Jaroslav Truska

   Štvrtým kolom pokračovala aj dorastenecká liga v nadstavbe o majstra Slovenska. V
turnaji sa dorastencom podarilo obsadiť druhé miesto, čo im stačilo v konečnom účto−
vaní k víťazstvu a zisku majstrovského titulu. Druhí skončili hráči MKK Stará Turá, tretí
ŠKK z Trstenej. V jednotlivcoch obsadil Ľuboš Svitek druhé miesto (s priemerom 550,6
bodu), ktorému víťazstvo uniklo len o jeden bod. Víťazom sa stal Patrik Hrnčár z Hlo−
hovca (550,75 bodu).                                                                       O. Kyselica+ foto

    V dvadsiatom kole Extraligy žien naše hráčky porazili súperky KK Zlaté Klasy  7:1
(3 010 : 2 936) a získali svoj piaty titul v rade. V tomto ročníku naše kolkárky neokú−
sili chuť porážky.

Tri majstrovské tituly
a nový slovenský rekord

Extraligistky suverénne na ceste za titulom

Tretí titul vybojovali dorastenci

S trénerom mužských družstiev„Som šťastný,“
Zaujímalo nás, čo bolo rozhodujúce
pre prijatie trénerskeho postu v Kol−
kárskom oddieli ŽP a.s. a aké ciele si
stanovil?
   − O vstupe do známej podbrezovskej
kolkárskej rodiny rozhodla skutočnosť,
že už niekoľko rokov som z diaľ−
ky sledoval jej úspechy v európ−
skom a svetovom dianí. V pr−
vom rade som sa snažil získať
širší prehľad o možnostiach jed−
notlivých hráčov.  Medzi vyni−
kajúce hráčske jednotky patria
hráči, ktorí nielen dosahujú vy−
nikajúce výsledky,  ale vedia po hernej
stránke s dráhami splynúť, majú svoj štýl,
dravosť a skúsenosti (ako napríklad Ča−
lič, Pešta a ďalší). Kluboví hráči s taký−
mito vlastnosťami sú prínosom pre na−
stupujúcu mladú generáciu. Trénujem
všetky podbrezovské mužské tímy a hrá−

čom chcem dodať viac profesionality −
agresivity, sebavedomia, aby vo svojich
súperoch vzbudzovali prirodzený reš−
pekt. Hráčske tímy tvoria  tri generácie.
Najsilnejšou je súčasné extraligové áčko,
rovnocenné profesionálnym tímom Eu−

rópy. Druhou generáciou sú
hráči béčka (Pašiak, Kriváň,
Herich, Figura a Šibal), ktorým
na krk šliapu mladí kolkári – do−
rastenci (bratia Svitekovci a
Mihok) a tí môžu o dva – tri roky
dosiahnuť ich hernú úroveň. V
priebehu augusta čaká už spo−

mínanú druhú a tretiu generáciu hráčov
sedem medzinárodných zápasov, v kto−
rých si zmerajú silu so zdatnými súper−
mi z Maďarska, Srbska, Macedónska a
Bosny a Hercegoviny. Budú mať mož−
nosť ukázať nielen svoju hráčsku bojov−
nosť, ale čo je hlavné − získavať medzi−

národnú reputáciu.
    Pri prijatí postu trénera ma ovplyvnili aj
rozdiely pri porovnaní s maďarským klu−
bom. Tým hlavným je skutočnosť, že pred−
tým som sa musel viac venovať marke−
tingu, zabezpečovaniu materiálneho vy−
bavenia, organizovaniu akcií a súťaží. Ako
tréner som mohol svoj čas venovať naj−
viac dvom – trom hráčom. V Podbrezov−
skom klube je to lepšie. Nemám starosti
s marketingom a venujem sa hernej strán−
ke jednotlivcov, ale aj kolektívov. Zame−
riavam sa vo veľkej miere na výchovu
mladých talentovaných hráčov, ktorých je
v Podbrezovej oveľa viac, ako v celom
Maďarsku. Ďalším mojim cieľom je do−
siahnuť, aby v družstve bola aspoň polo−
vica domácich hráčov (v súčasnosti je je−
den domáci hráč a ostatní dochádzajú).
Nebude to zo dňa na deň, bude si to vy−
žadovať viac času.      V. Kúkolová+foto

Peter Lámer, majster
Slovenska v kategórii

do 67,5 kg

� šport v skratke � šport v skratke � šport v skratke �

štívili vodopád a cez sedlo pod Vyso−
kou ukončili 23 kilometrovú túru v
Brusne.

(PM)
V Košiciach zvíťazili

   Dňa 26. apríla vycestoval prvoligo−
vý tím Tenisového oddielu ŽP Šport,
a.s., do Košíc, kde v stretnutí s Mla−
dosťou zvíťazil 1:6.
   Podbrezovské béčko, hrajúce v
druhej triede, privítalo na domácich
kurtoch Tenisiu Banská Bystrica B,
ktorej podľahlo 0:7.

(T.L.)
Slovenský pohár

   SP v cestnej cyklistike sa usku−

točnil v rámci Krupinských dní cyk−
listiky 26. a 27. apríla. V kateg.
mužov Elite sa darilo R. Glajzovi (2.
miesto v kritériu) a v kateg. starších
žiakov bol 3. Ondrej Glajza. V eta−
pe na 140 km boli len traja repre−
zentanti nášho klubu, ostatní štar−
tovali na podujatí v zahraničí. Naj−
lepšie obsadenie si vybojoval M.
Barényi  (6.), Lukáš Goč dokončil
preteky v hlavnej skupine. Z mlá−
dežníkov bol najlepší Peter Štulraj−
ter, ktorý v kateg. starších žiakov
skončil štvrtý a z juniorov bol 10.
Matej Medveď.

(M.M.)

* futbal * futbal * futbal * futbal * futbal *
sa niesol v réžii hosťujúceho brankára
a nášho útoku.

Porazili Ružomberok
B družstvo doma nečakane hladko
porazilo vedúci tím súťaže Ružombe−
rok B 4: 1 (góly: Tirer, dva Kitaš, Čub−
rilovič). V nasledujúcom zápase uhra−
li v Spišskej Novej Vsi naši mladí hráči
cennú remízu 3:3 (góly: Kostúrik, Ra−
dosavljevič, Čubrilovič).

Mládežníci v dobrej forme
Starší dorast v 1. lige potvrdzuje vý−

bornú jarnú formu. Po remíze v Petr−
žalke 1:1  (Báboľ),  víťazstve 0:1 (Pri−
bula) v Zlatých Moravciach, je stále
bez prehry.
Mladší dorast remizoval v Petržalke
1:1 (Demeter) a zvíťazil v Z. Morav−
ciach 0:2 (Štefanka, Facuna).
Starších žiaci zvíťazili v 1. lige nad Lu−
čencom 4:1 (Kurek 2, Strelec, Gašpar)
a prehrali v Podlaviciach 3:0. Mladší
žiaci prehrali s Lučencom 0:5 a v
Podlaviciach 2:1 (Piliar).

Piate miesto je úspechom


