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Prihovára sa vám
generálny riaditeľ

Pripravujeme sa na
európsku menu

Vo zvarovni rúr
veľkých priemerov

Deň otvorených
dverí v HM

Aktuálne
zo športu

Čitateľská
súťaž

V sobotu, 31. mája 2008, vás pozývame na finále o Pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. − na 8. strane

Vážení spolupracovníci,
   Predstavenstvo ŽP a.s. roz−
hodlo o vyplatení dovolenkové−
ho platu zamestnancom odme−
ňovaným tarifnými a zálohou
zamestnancom odmeňovaným
zmluvnými platmi. Naša spoloč−
nosť dosiahla za prvé štyri me−
siace pekný výsledok hospodá−
renia, do značnej miery bol však
ovplyvnený dividendami z dcér−
skych spoločností a realizáciou
zabezpečovacích obchodov
(súvisiacich s kurzom sloven−
skej koruny voči euru). Uvede−
né transakcie tvorili asi 30 per−
centný podiel na výsledku hos−
podárenia.
   Naše výhľady na nasledujúce
mesiace nie sú priaznivé. Od
novembra uplynulého roku   za−
znamenávame enormný nárast
cien vstupov – surového žele−
za, oceľového šrotu, elektród, fe−
roprísad, ale i ďalších materiá−
lov − hoci menej ovplyvňujúcich
náklady na našu výrobu. Dru−

O návštevy sme nemali núdzu. F: A. Nociarová

Náš stánok poctil svojou návštevou aj minister hospodárstva
SR Ľubomír Jahnátek.                                  F: A. Nociarová

Predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. V.
Soták prevzal zvon od generálneho riaditeľa spoločnosti ŽP
GROUP – ŽDAS, a.s., Ing. M. Šabarta.            F: O. Čiefová

   Expozícia spoločnosti Železiarne
Podbrezová Group sa niesla v duchu
sloganu „vdychujeme oceli nový
život“. Ako naznačuje slogan, snahou
vystavovateľa bolo priblížiť návštevní−
kom expozície proces spracovávania
oceľového šrotu, ktorý je vstupnou su−
rovinou pre výrobu oceľových blokov
a rúr v Podbrezovej a v zároveň pre

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Dovolenkový plat bude
hým, veľmi negatív−
nym vplyvom na
naše hospodárenie,
je posilňovanie kur−
zu slovenskej koru−
ny voči euru. Hoci
tento vplyv pretrvá−
va niekoľko rokov,
dnes vrcholí pomer−
ne razantná prípra−
va prechodu na eu−
rópsku menu a do−
chádza k príliš silnému, príliš
rýchlemu posilňovaniu sloven−
skej koruny, ktoré určite nie je
odvodené z posilňovania slo−
venskej ekonomiky. Na tento
proces má nepochybne vplyv aj
prítomnosť špekulatívneho kapi−
tálu, ktorý, vzhľadom na to, že
Slovensko je malá krajina, do−
káže s kurzom koruny hýbať.
Všetky uvedené negatíva
ovplyvnia náš prevádzkový vý−
sledok hospodárenia za druhý
kvartál stratou 84 miliónov ko−
rún, pri výrobe tovaru za zhruba

2 miliardy korún.
      Predstaven−
stvo ŽP a.s. vyso−
ko oceňuje snahy
vlády zafixovať ko−
nečný kurz koruny
v čo najkratšom
čase. Máme však v
porovnaní s vládou
rozdielny názor v
tom, že zafixovaný
kurz by mal byť čo

najsilnejší. Aj pre našich zamest−
nancov bude určite výhodnejšie,
ak zafixovaný kurz bude čo naj−
reálnejšie zodpovedať výkon−
nosti a sile slovenskej ekonomi−
ky. Na druhej strane, sme si ve−
domí, že pre celé Slovensko je
maximálne výhodný čo najrých−
lejší prechod na euro. Všetkým
sa tak zreálnia podmienky prí−
pravy obchodných a finančných
plánov a začlenenia do celoeu−
rópskej ekonomiky.
   Zo situácie vzrastajúcich vý−
robných nákladov, z dôvodu

rastu cien vstupov a vývoja kur−
zu slovenskej koruny voči euru,
sa samozrejme netešíme. Sme
nútení robiť rozhodnutia, sme−
rujúce k eliminácii týchto nega−
tívnych vplyvov. Naše opatre−
nia sa musia čo najrýchlejšie
premietnuť do konečných cien
našich výrobkov. Taký proces
sa však nedá uskutočniť v prie−
behu niekoľkých týždňov, čomu
v neposlednom rade bráni aj re−
alizácia objednávok s predsti−
hom. Aj to je dôvod, ktorý sa
negatívne odrazí na našich vý−
sledkoch hospodárenia v dru−
hom štvrťroku.
   O vyplatení dovolenkového
platu sme rozhodli aj napriek
uvedeným skutočnostiam.
Sme si totiž vedomí, že nega−
tíva prináša trh a v tejto etape
nepovažujeme za správne,
aby následky znášali naši za−
mestnanci.
   V oblasti obchodu sme prija−
li závažné rozhodnutia. Nega−

tívne vplyvy budeme elimino−
vať rastom cien našich výrob−
kov. Prehodnotili sme investič−
nú výstavbu, pozastavili sme
niektoré investičné akcie, aj
niektoré generálne opravy, sa−
mozrejme s ohľadom na to,
aby naše rozhodnutia v tomto
smere neovplyvnili výkonnosť
spoločnosti.
   Podobné situácie sme za−
znamenali už aj v minulos−
ti. Zvýšenou aktivitou pra−
covného kolektívu sme ich
však dokázali vždy preko−
nať.  Chcem preto požiadať
všetkých zamestnancov,
aby si v tejto situácii viac
uvedomovali dôležitosť
otázky zvyšovania produk−
tivity práce a všetkého čo s
tým súvisí. Som presvedče−
ný, že aj v budúcnosti bude
na trhu úspešný len ten, kto
dodá včas, v primeranej
kvalite, a vyrobí v primera−
ných nákladoch.

Železiarne Podbrezová Group
na 15. MSV v Nitre

Pätnásty ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu v
Nitre, prebiehal v dňoch od 20. do 23. mája 2008. Veľtrh
otvoril minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubo−
mír Jahnátek.

výrobu odliatkov a výkovkov v Žďári
nad Sázavou. Vystavené tri druhy
oceľového šrotu zároveň dokumento−
vali strojársku výrobu v ŽĎAS, a.s.,
zameranú na odvetvie spracovateľov
oceľového odpadu, ktorá predstavu−
je výrobu hydraulických lisov a nož−
níc. Fakt, že skupina nezabúda ani na
ekologický rozmer podnikania, doku−

mentoval exponát „šrédrovaného“
oceľového odpadu z karosérií auto−
mobilov. Technológiou spracovávania
autovrakov disponuje prevádzka ŽP
EKO QELET, a.s., v Hliníku nad Hro−
nom. Film znázorňujúci uplatnenie
výrobkov skupiny v rozličných odvet−
viach priemyslu dokresľoval a ďalej
rozvíjal myšlienku sloganu.
   Počas podujatia prebehlo i odo−
vzdávanie repliky historického zvonu
z roku 1657 z hradu Ľupča. Repliku
zvonu vyrobili zlievači spoločnosti
ŽĎAS, a.s. Zvon odovzdal generálny
riaditeľ ŽĎAS, a.s., Ing. Miroslav

Šabart do rúk generálneho riaditeľa
Železiarní Podbrezová a.s., Ing. Vla−
dimíra Sotáka. Originál zvona z hra−

du Ľupča bol objavený v 50. rokoch v
depozitári Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici. Kópia zvona váži
38 kg a bola vyrobená z materiálu
G17CrMo55. Ladená je do tónu G#.
Replika bude umiestnená vo veži
hradnej kaplnky.
    Vedenie spoločnosti, naši obchod−
níci a nákupcovia, i predstavitelia spo−
luvystavovateľov, využili nitriansky
veľtrh na prehĺbenie vzťahov s ob−
chodnými partnermi a na vyhľadáva−
nie nových obchodných príležitostí.
Veríme, že vhodne zostavená expo−
zícia pomohla naplniť tieto ciele a zá−
roveň  bola príspevkom k budovaniu
kladného povedomia o našej spoloč−
nosti a povedomia o značke Železiar−
ne Podbrezová Group.

Ing. M. Adamčák, PhD.
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DUÁLNE
ZOBRAZOVANIE CIEN

   Ide o vyjadrovanie peňažných hod−
nôt v eurách aj v korunách súčasne.
Duálne zobrazovanie cien bude po−
vinné mesiac po stanovení konverz−
ného kurzu, pravdepodobne od au−
gusta 2008. Uvedená povinnosť po−
trvá dvanásť mesiacov po zave−
dení eura. Po tomto obdo−
bí bude dvojaké zobrazo−
vanie cien dobrovoľné.
Duálne zobrazovanie
cien musí byť všade, kde
sa uvádza peňažná čiast−
ka, okrem cien v obcho−
doch aj sociálne dávky, mzdy,
dôchodky, bankové účty... Ceny budú
prepočítané podľa konverzného kur−
zu a zaokrúhlené na najbližší euro−
cent. Dnes zobrazovaný duálny sys−
tém ešte nie je skutočný, pretože ne−
vychádza z konverzného kurzu.

EUROBANKOVKY
A EUROMINCE

Eurových bankoviek je sedem – 500,
200, 100, 50, 20, 10 a 5 bankovka a

Elena ZERZANOVÁ, SSUŠ Zvolen
   − Myslím, že na to, že k zmene
dôjde už o niekoľko mesiacov, je in−
formácií ešte pomerne málo. Určite
to bude veľká zmena. Budeme mať
viac drobných. Kým si na to zvykne−
me, určite budeme mať zo začiatku
všetci problémy s prepočítavaním a
samozrejme aj  s mincami a bankov−
kami.

V júli Rada EÚ rozhodne o zavedení eura na Slovensku
a stanoví konverzný kurz.

V auguste 2008 sa začne povinné dvojaké zobrazovanie cien
a ďalších finančných hodnôt.

Dňa 1. januára 2009 vstúpime do eurozóny.

Duálny obeh bude od 1. do 16. januára 2009.

Do 30. júna 2009 sa budú vymieňať korunové mince v bankách.

Do 31. decembra 2009 bude povinné duálne  zobrazovanie.

Dňa 31. decembra 2009 bude koniec výmeny
korunových bankoviek v bankách.

Dňa 30. júna 2010 bude koniec odporúčaného
duálneho zobrazovania.

Do 31. decembra 2013 bude koniec výmeny obehových mincí v NBS.

1. Nenechávajte si doma zbytočne veľa peňazí, ak je to
možné, vložte ich do banky, kde ich po zmene meny auto−
maticky zmenia na euro.
2. Pozor pri platení v hotovosti. Drobné eurocenty majú vyš−
šiu hodnotu, ako dnešné haliere, ich strata môže zname−
nať, že prídete aj o desiatky korún.
3. Ak nechávate drobné poštárovi  či v obchode, zaokrúh−
ľujte na eurocenty, nie na eurá. Inak budete stratový aj nie−
koľko stovák.
4. Ak je to možné, zriaďte si účet v banke a pri nákupoch
využívajte platobnú kartu. Nehrozí, že vás niekto oklame pri
vydávaní peňazí.
5. Od júla pozorne sledujte dvojaké zobrazovanie cien, aby
ste si na nové hodnoty zvykli. Ak nakupujete v malých ob−
chodoch, kde nebude prepísaná každá cenovka, vypýtajte
si zoznam s dvojakým oceňovaním u predavačky.
6. V prípade, že máte pocit, že ceny vzrástli, prípadne že
obchodníci zaokrúhľujú výrazne nahor, upozornite Sloven−
skú obchodnú inšpekciu.
7. Pripravte si vhodnú peňaženku, na rozdiel od dnešnej by
mala mať veľkú priehradku na mince, od januára ich bude
oveľa viac, navyše budú aj hodnotnejšie než dnes.
8. Zbierajte si o eure čo najviac informácií – sledujte štátnu
kampaň, prípadne brožúrky bánk či informácie v médiách.
9. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete volať na bez−
platnú linku 0 800 103 104.
10. Nenechajte sa presvedčiť žiadnymi podvodníkmi, ktorí
prídu do domácností a budú tvrdiť, že vymieňajú koruny za
eurá. Peniaze si vymieňajte len v bankách alebo v oficiál−
nych zmenárňach.

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ?

osem eurových mincí v hodnote  2, 1
euromince a 50, 20, 15, 10, 5, 2 a 1
cent. Jedno euro má sto centov.

NÁRODNÉ MOTÍVY
JEDNOTLIVÝCH

ČLENSKÝCH KRAJÍN
   Na všetkých minciach je rovnaká
spoločná strana a národná strana

podľa krajiny, ktorá mincu vyda−
la. Spoločná strana mince

reprezentuje mapu Eu−
rópskej únie. Na pozadí
sú pripojené hviezdy eu−
rópskej vlajky. Pozíciu
Európy zdôrazňujú 1, 2 a

5 – centové mince, 10, 20
a 50 – centové predstavujú

Európsku úniu, ako spoločenstvo ná−
rodov. Eurové mince s najvyššou hod−
notou zobrazujú Európu bez hraníc.
Rubová strana mincí je určená pre ná−
rodné symboly, ktoré si každý člen−
ský štát volí sám. Všetky eurové min−
ce sú platné na území všetkých štá−
tov eurozóny, bez ohľadu na to, ktorý
štát ich vydal.
   Národné strany slovenských mincí

vybrala Národná banka
Slovenska na základe výsled−
kov celonárodnej ankety v decem−
bri 2004. Víťazný bol motív dvojkríža
na trojvrší – štátneho znaku Sloven−
ska, ktorý bude na jedno a dvojeuro−
vých minciach. Na 50, 20 a 10 − cen−
tových minciach bude Bratislavský
hrad a na 5, 2 a 1 − centových min−
ciach Kriváň.

HROZÍ OBAVA ZO
ZVYŠOVANIA CIEN?

    V súvislosti s prijatím eura sa často
objavuje obava z náhleho zvýšenia
cien. Podľa prieskumov z mája 2007
vyše  70 percent Slovákov sa bojí, že
zavedenie eura  bude zneužité na
zvýšenie cien. Samotné zdražovanie,
vyvolané prijatím eura,  sa podľa skú−
seností zo štátov, ktoré ho prijali, ráta
iba v desatinách percent. Pôvodcu
zdražovania treba hľadať inde. Rast
cien spôsobuje hlavne štruktúra eko−
nomiky a vývoj na svetových trhoch.

NAJVÝZNAMNEJŠIE
ZMENY PRE

SLOVENSKÝCH
PODNIKATEĽOV

   Podľa Jána Oravca, prezidenta
Združenia podnikateľov Slovenska,
bude najviditeľnejšou zmenou nové
platidlo. Menej viditeľnou bude zní−
ženie rizika kurzových výkyvov. Pod−
nikatelia by mali mať na pamäti, že
nejde o úplnú elimináciu tohto rizi−
ka, pretože aj kurz eura, v porovnaní
s inými menami, sa bude − často ne−
predvídateľne − hýbať. A treťou ve−
cou, ktorú by si mali podnikatelia
všimnúť je, že už nebudeme mať úro−
kové miery, ktoré bude stanovovať
Národná banka Slovenska, ale Eu−
rópska centrálna banka.

AKO BUDE VYZERAŤ
KONVERZNÝ KURZ?

   Pôjde o koeficient so 6 platnými čís−
licami − dve číslice budú pred desa−
tinnou čiarkou a štyri za ňou. Tento
kurz sa nesmie zaokrúhľovať. Kon−
verzný kurz budeme do konca roka
2008 využívať len na účely duálneho
oceňovania, reálne bude prvýkrát
použitý až 1. januára 2009, kedy sa
prepočítajú na eurá všetky financie.

DESAŤ RÁD
AKO NA EURO

Čo pre vás znamenajú prípravy prechodu na novú menu?

Stanislav SEBEŠ, Vo
  − Myslím si, že o príprave na prija−
tie eura je momentálne dostatok in−
formácií v médiách. Vychádza mi z
toho, že  stúpnu ceny, obávam sa
že to bude horšie. Ceny sa vyrov−
najú cenám v Európskej únii a naše
príjmy sú v porovnaní s nimi nižšie.
Treba len dúfať, že to bude pre nás
dobré.

Ivan DANKO, Gork
   − Sledujem v televízií, čítam všet−
ko, čo sa týka prijatia eura. Zatiaľ
nepoznáme konverzný kurz, vieme
však, že sa bude ďalej zdražovať. Či
to bude efektívne alebo neefektívne
pre nás, nevieme. Jedni hovoria, že
to bude dobre, iní sú voči tomu skep−
tickí. Ťažko povedať, uvidíme ako sa
to vyvinie.

Miloš GREGUŠ, Vt
   − Uvidíme, čas ukáže, či to bude
dobre alebo zle. Určite to bude, naj−
mä pre starších trochu ťažšie. Mlad−
ší sa skôr dokážu prispôsobiť. Infor−
mácií je už pomerne dosť, všade sa
o tom začína hovoriť vo veľkom. Uvi−
díme, čas ukáže, ako to bude. Ale
obávam sa, že asi bude trochu hor−
šie.

Jozef MOLČAN, Vo
   − Ja sa na prijatie novej meny te−
ším. Dlhé roky som chodil po svete,
prešiel som celú Európu a na euro
som si už zvykol. Nemám z toho
strach a na rast cien vplyv nemáme.
Obávam sa však, že najmä staršia
generácia nemá dostatok informácií
o eure a  bude mať s meštekmi  spo−
čiatku problémy.

V ponuke rekreačných pobytov pre zamestnancov a rodinných prí−
slušníkov do Grécka i do Sládkovičova sú ešte voľné miesta. Záu−
jemcovia hláste sa na telefónnom čísle 1455 alebo 1462.

Neprehliadnite !
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Ako hodnotíte výsledky va−
šej prevádzkarne za prvé
štyri mesiace z hľadiska za−
bezpečovania výrobného
programu?
    − Z doterajších skúseností
je zrejmé, že pre nás je zim−

né obdobie z hľadiska záka−
ziek slabším obdobím, preto−
že v tom čase je výstavba v
útlme a zhruba 80 percent
našich výrobkov nachádza

   Cieľom združenia je zastu−
povanie záujmov skúšobní a
laboratórií vo vzťahu k orgá−
nom štátnej správy, spoluprá−
ca s partnerskými organizá−
ciami v Slovenskej republike
a v zahraničí, organizovanie
domácich a zahraničných od−

S Ing. Mariánom Matušekom vedúcim zvarovne rúr veľkých priemerov, na aktuálnu tému:

Prvé mesiace boli dobré

8. výročná konferencia Združenia slovenských skúšobní

V dňoch 26. – 28. mája sa v hoteli Stupka na Táľoch usku−
točnila 8. výročná konferencia Združenia slovenských
skúšobní. Ide o záujmové združenie právnických osôb,
ktoré pôsobí v rôznych oblastiach a hlavným predmetom
ich činnosti je skúšobníctvo alebo majú vo svojej organi−
začnej štruktúre začlenené skúšobne a laboratóriá. Síd−
lom združenia sú Košice a jeho pôsobnosť spadá na celé
územie Slovenskej republiky.

borných kontaktov, šírenie
osvety v oblasti skúšobníc−
tva organizovaním konferen−
cií, seminárov a iných odbor−
ných akcií, spolupráca pri
profesijnej výchove a vzde−
lávaní zamestnancov skú−
šobní a laboratórií. Združe−

nie má momentálne 20 čle−
nov z celého Slovenska. Ria−
di ho 7− členná Rada, ktorej
členom je aj zástupca ŽP a.s.
Ing. Miroslav Vojtas. Žele−
ziarne Podbrezová boli prija−
té za člena Združenia v mar−
ci 1994. Od júla toho roku
sme vlastníkom Osvedčenia
o oprávnení používať pečiat−
ku evidovanej skúšobne, čo
je uznaním, že skúšobňa má
zavedený systém kvality a
vypracované metodiky a po−
stupy v zmysle príslušných
požiadaviek.

využitie práve v investičných
akciách. Rok 2007 a začia−
tok tohto roka bol však výni−
močný priaznivými klimatic−
kými podmienkami a prejavi−
lo sa to aj na zákazkách pre
našu prevádzkareň. Prvé
štyri mesiace sa nám vďaka
tomu darilo a dosiahli sme
plnenie výrobných úloh na
104,35 percenta. Obchodný
úsek zabezpečuje zákazky v
súlade s plánom a ja môžem

vyjadriť len spokojnosť s do−
posiaľ dosahovanými výsled−
kami.

Popri hlavne výrobnej čin−
nosti zabezpečujete aj prá−
cu vo výkonoch. Ako sa

vám darilo v tejto oblasti?
   − Prácu vo výkonoch delí−
me do niekoľkých skupín. Ide
o interné výkony, ktorými
sme dosiahli objem 1. 481 ti−

síc korún, čo predstavuje
49,39 percenta z ročného
plánu. Druhou skupinou sú
externé výkony, pre zákazní−
kov mimo akciovej spoloč−
nosti, kde sme dosiahli ob−

jem výroby 412 tisíc korún,
čo predstavuje plnenie roč−
ného plánu na 12, 89 percen−
ta. Ďalej sú to výrobky pre
externých zákazníkov v ob−

jeme 4. 494 tisíc korún, čo
predstavuje 70,22 percenta z
ročných plánovaných úloh.
Výrobky a náhradné dielce
pre prevádzkarne ŽP a.s.,
predstavujú objem 1. 736 ti−

síc korún, čo predstavuje 72,
35 percenta z ročného plánu.
Za uvedené štyri mesiace
sme zrealizovali celkove vý−
kony v objeme 8 125 tisíc
korún, čo predstavuje 54,16
percenta z ročných plánova−
ných úloh.
Čo je pre vás najdôležitej−
šie pre nasledujúce obdo−
bie?
 − Jednoznačne zabezpeče−
nie dostatku zákaziek pre
našu hlavnú výrobu, aj na
výkony v „kusovine“, aj na−
priek neustále sa zvyšujúcej
cene vstupných materiálov.

O.K.

Čo bolo hlavným poslaním
vašej konferencie?
   − Naša, v poradí už ôsma  vý−
ročná konferencia, sa
konala v hoteli Stupka
na Táľoch a jej poslaním
bolo, tak ako to vyplýva
zo stanov nášho zdru−
ženia, zvoliť si radu, re−
vízora a orgány združe−
nia. Uznesením konfe−
rencie boli prijaté úlohy,
ktoré má združenie plniť v naj−
bližších dvoch rokoch.
  Účelom konferencie bolo aby
členská základňa zhodnotila
prácu za uplynulé dvojročné
obdobie. Myslím si, že dobré pl−
nenie úloh potvrdila skutočnosť,
že do rady boli opätovne zvole−
ní staronoví členovia.
Ako hodnotíte spoluprácu so
ŽP?
   −  Železiarne Podbrezová sú
našim dlhoročným členom. Spo−
lupráca je veľmi dobrá. Okrem
toho, že vaše  laboratórium je
akreditovaným skúšobným la−
boratóriom, s dobrými výsledka−

„Pán Tibor Tischliar nenesie zodpovednosť za smrteľný
pracovný úraz pána Ladislava Takáča, ku ktorému do−
šlo 28. augusta 2001. Týmto sa menovanému za náš
protiprávny postup ospravedlňujeme.“

Ospravedlnenie

Foto: I. Kardhordová

Foto: A. Nociarová

Účastníci konferencie navštívili aj ŽP a.s. a pri prehliad−
ke Hutníckeho múzea sme požiadali o rozhovor predse−
du Združenia slovenských skúšobní − Ing. Pavla Kothaja:

mi, je držiteľom osvedčenia s
právom používať pečiatku Zdru−

ženia slovenských skú−
šobní, sa aktívne zapá−
ja do práce rady zdru−
ženia a významným
spôsobom pomáha aj
pri organizovaní takých
akcií, ako je výročná
konferencia, odborné
semináre a pod.
Vaše dojmy z návšte−

vy firmy?
  − Pre mňa to bola veľmi zaují−
mavá exkurzia, nakoľko som po
prvýkrát navštívil závod tohto dru−
hu. Všetko čo som videl, bolo pre
mňa mimoriadne zaujímavé. Doj−
my sú samozrejme dobré. Chcem
pochváliť organizátorov, najmä
Ing. Miroslava Vojtasa, člena na−
šej rady, ktorý významným spô−
sobom prispel k veľmi dobrému
priebehu konferencie čo sa týka
organizačných záležitostí. K spo−
kojnosti prispelo aj prekrásne
prostredie v okolí hotela Stupka,
ochotný personál a vyšlo nám aj
počasie, bolo krásne.



PODBREZOVAN 11/2008STRANA 4

Zo života našich dcérskych spoločnostíZo života našich dcérskych spoločností

   Aj my sme zavŕšili Mesiac
kultúrneho dedičstva 17. mája
„Dňom otvorených dverí Hut−
níckeho múzea ŽP“. Návštev−
níkov bolo vyše päťdesiat, po−
tešili nás všetci, ale azda naj−
viac dôchodcovia a záhradkári
z Valaskej, ktorí si pri tejto prí−
ležitosti zorganizovali kolektív−
ny výlet do Podbrezovej. Toto
podujatie sme organizovali už
štvrtýkrát a máme aj takých
hostí, ktorí nás navštevujú
každý rok.

o.k.
F: V. Kúkolová

    V rámci „Mesiaca kultúrneho dedičstva“ sa VZO SZZ č. 17 – 32 vo Va−
laskej rozhodol spestriť svoju činnosť návštevou Hutníckeho múzea ŽP a.s.
v Podbrezovej, ktoré malo 17. mája deň otvorených dverí. Návšteva takých−
to akcií síce nepatrí tematicky do okruhu záujmov záhradkárov, ale prispela
k rozšíreniu si vedomostí o našom najbližšom okolí, k oboznámeniu sa s
novými skutočnosťami nielen z histórie tohto úspešného železiarskeho kom−
plexu, ale aj s archeologickými objavmi prezentovanými v expozícii keltskej
kultúry. Železiarňam  Podbrezová a.s. patrí vďaka a pochvala za to, že od
roku 1999 podporujú archeologický výskum v Hrádku. Pri prehliadke expo−
zície nám bola venovaná mimoriadna pozornosť. Pracovníčky múzea sa
venovali osobne jednotlivým skupinkám návštevníkov, výklad bol podaný
veľmi profesionálne a bolo to tým emotívnejšie, že viacerí spomínali pri do−
bových fotografiách z vojnovej a povojnovej doby na svoju mladosť a det−
stvo. Závod sa zmenil na nepoznanie, výrobné postupy, stroje a zariadenia
takisto. Prírodná expozícia je toho nemým svedkom.
   Pamätná tabuľa, ktorá je pred vstupom do výstavných miestností hovorí v
skratke všetko, čo treba vnímať pri návšteve tohto miesta „Na večnú pa−
miatku generácií, ktoré svojim bojom, krvou a čestnou prácou tvorili dejiny
podbrezovských železiarní.“
Ďakujeme.

za ZO SZZ Valaská, tajomníčka  Eliška Fodorová

Pretrváva spokojnosť aj v tom−
to roku?
   − Rok 2008 sme odštartovali
veľmi dobre. Pre skoro dvesto
odberateľov sme za prvé štyri
mesiace vyrobili 432 769 jedál,
čo predstavuje viac ako stotisíc
jedál za mesiac. Dosiahnuté vý−
sledky potvrdzujú stúpajúci trend
ročnej produkcie. Pri porovnaní
napríklad s rokom 1996  (255 ti−
síc varených jedál),  dnes niekoľ−
konásobne prekračujeme výro−
bu. V súčasnosti sme schopní za
dva mesiace vyrobiť toľko, ako
predtým za celý rok. V predchá−
dzajúcom období sme zazname−
nali aj mesačný rekord 113 599
uvarených jedál, ktorý sme do−
siahli v apríli.
Akými zmenami prechádza
stravovanie v tomto roku?
   − Prechod na euro menu nevi−
dím problémovým z toho dôvo−
du, že u nás prevláda bezhoto−
vostný styk, platba v hotovosti je
v našich podmienkach obmedze−
ná.  Aktuálny pre nás bude až po
schválení konverzného kurzu
(duálne uvádzania cien, ich pre−
počtov atď.). Prechod priamo ne−
ovplyvní ani nákupy v automa−
toch, nakoľko pri ich  realizácii ne−
potrebujete hotovosť. Vedenie
Železiarní Podbrezová a.s., zvý−

Deň otvorených dverí sa vydaril

Z redakčnej poštyZ redakčnej poštyZ redakčnej poštyZ redakčnej poštyZ redakčnej pošty

Kantína oceliarne bude dočasne premiestnená
   Najlepšie výsledky zaznamenala spoločnosť ŽP Gas−
troservis, s.r.o.,  v minulom roku, v ktorom dosiahli re−
kordnú ročnú výrobu, 1 095 969 kusov jedál,  s medzi−
ročným nárastom 7,5 percenta. O súčasnej výrobe, ale
aj zmenách v oblasti stravovania, hovoríme s riadite−
ľom spoločnosti – Jozefom Krellom:

šilo poskytovaný kredit pre za−
mestnancov o tisíc korún na ná−
kup v automatoch. Externí za−
mestnanci, pracujúci v železiar−
ňach, majú možnosť zakúpiť si v
Gastroservise, s.r.o., kreditné
karty − slúžiace na platbu v na−
šich zariadeniach i automatoch.
   V oblasti
cien jedál
udržujeme už
tri roky rovna−
kú úroveň. Neustále sa zvyšujú−
ce ceny vstupov – energií, pohon−
ných hmôt a surovín,  sa samo−
zrejme odrazia aj v tejto oblasti.
U externých odberateľov počíta−
me so zvýšením cien jedál od 1.
júla 2008. V železiarňach zmeny
nenastali, jedinou evidentnou je,
že prídavky už nespestrujú stra−
vu každý deň.
   Ani v bufetovom predaji neo−
čakávame veľké zmeny. ŽP Gas−
troservis prevádzkuje z automa−
tov priamo len výmenníky sódy.
Sieť automatov na predaj  teplých
nápojov a kusového tovaru bude
dodávateľská spoločnosť naďa−

lej rozširovať tak, aby pokryla čo
najviac pracovísk a tak elimino−
vala časové straty z dôvodu kon−
zumácie a občerstvenia. Keď ta−
kýmto spôsobom pokryjeme pre−
daj tovaru, bufet v kantínach
bude strácať opodstatnenie a
predpokladáme, že kantíny budú

slúžiť už len na
výdaj teplej  a
mrazenej stra−
vy. V prípade

predaja mrazených jedál plánu−
jeme v tomto roku s možnosťou
ich výdaja aj po pracovnej zme−
ne, t.j. v dobe po 6. a 14. hodine.
   V oblasti kultúry stravovania
neustále pretrváva nešetrné za−
obchádzanie zákazníkov s inven−
tárom a automatmi. Opačná si−
tuácia je v kantínach, kde zauží−
vaný systém prispel k skultúrne−
niu prostredia i správania sa
stravníkov.
Zásadnou zmenou týchto dní
je premiestnenie kantíny oce−
liarne. Môžete nám ju priblížiť?
   − Z dôvodu rozsiahlej generál−
nej opravy sociálnej budovy oce−

liarne bude od  14. júna, druhej
zmeny, v dočasnej prevádzke vý−
dajňa jedál (na prízemí budovy
múzea, v bývalých priestoroch
kantíny zvarovne rúr). Prevádz−
ka bude bez bufetového preda−
ja, ktorý  si môžu zamestnanci
zabezpečiť prostredníctvom au−
tomatov. Strava sa bude vydá−
vať len balená, ohrievaná, s kon−
zumáciou z umelohmotných oba−
lov, nakoľko v týchto priestoroch
nebudeme môcť umiestniť umý−
vačky riadu. Z jedálenského ser−
visu tak zostane len antikorový
príbor. Daný spôsob dočasného
prevádzkovania kantíny bol pre−
rokovaný s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva.  Aj tam

platia pôvodné harmonogramy,
ktoré budeme operatívne upravo−
vať. Prvé dni dočasného pre−
vádzkovania kantíny nám upres−
nia jej možnosti v obmedzených
priestoroch. Nemennou zostáva
elektronická objednávka stravy.
Posledné usmernenie pre strav−
níkov − vchod do kantíny je zo zá−
padnej strany budovy.
  Chcem požiadať všetkých o
trpezlivosť v období obmedzenej
prevádzky našej kantíny. Výhľa−
dom pre nás nech sú zrenovo−
vané priestory sociálnej budovy
oceliarne, do ktorých bude kan−
tína po oprave opäť premiestne−
ná.

V. Kúkolová

Ilustračné foto A. Nociarová
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Šupkova 45/5,6 2381,76 1142,30 1215,30 1209,95 0,480 0,510 0,508 −5,350 99,560 −0,440
Šupkova 46/7,8 2300,00 1032,20 949,20 852,70 0,449 0,413 0,371 −96,500 89,834 −10,166
Kotolňa MS 11 4681,76 2174,50 2164,50 2062,65 0,464 0,462 0,441 −101,850 95,295 −4,705
Štiavnička 203 163,90 169,15 150,26 101,14 1,032 0,917 0,617 −49,120 67,310 −32,690
Štiav. 33,34/204*/ 103,50 58,98 85,78 143,48 0,570 0,829 1,386 57,700 167,265 67,265
Štiavnička 35,36/205 662,70 415,40 267,60 299,80 0,627 0,404 0,452 32,200 112,033 12,033
Štiavnička 37,38/206 662,70 519,55 474,28 392,01 0,784 0,716 0,592 −82,270 82,654 −17,346
Štiavnička 208 662,70 445,60 368,00 298,70 0,672 0,555 0,451 −69,300 81,168 −18,832
Štiavnička 43,44/209 662,70 430,70 399,90 383,30 0,650 0,603 0,578 −16,600 95,849 −4,151
Štiavnička 207/upr.pl./ 662,70 353,96 463,09 406,10 0,534 0,699 0,613 −56,990 87,694 −12,306
Štiavnička 46−50/211 6981,04 3642,80 2640,10 2328,90 0,522 0,378 0,334 −311,200 88,213 −11,787
Štiavnička 51−54/212 5808,96 2889,10 1884,10 1684,90 0,612 0,324 0,290 −199,200 89,427 −10,573
Kotolňa VS 120 16370,90 8925,24 6733,11 6038,33 0,545 0,411 0,369 −694,780 89,681 −10,319
TOB I Kolk. 27 1243,68 548,26 519,68 529,46 0,441 0,418 0,426 9,780 101,882 1,882
TOB II Kolk. 28 1492,94 748,70 669,90 573,00 0,501 0,449 0,384 −96,900 85,535 −14,465
TOB celkovo 2736,62 1296,96 1189,58 1102,46 0,474 0,435 0,403 −87,120 92,676 −7,324
Kolk. 2,3,/2*/ 397,25 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 */
Kolkáreň 4,5 /3 795,50 620,48 502,45 344,56 0,780 0,632 0,433 −157,890 68,576 −31,424
Kolkáreň 6,7 /4 796,50 551,50 368,04 325,00 0,692 0,462 0,408 −43,040 88,306 −11,694
Kolkáreň 8,9 / 5 797,18 582,77 453,10 499,40 0,731 0,568 0,626 46,300 110,218 10,218
Kolkáreň 10,11 / 6 797,18 522,77 472,12 453,10 0,656 0,592 0,568 −19,020 95,971 −4,029
Kolkáreň  D − bloky 3583,61 2277,52 1795,71 1622,06 0,636 0,501 0,453 −173,650 90,330 −9,670

DALKIA a.s.
ŠLN 22,23,24,25 5995,78 1678,60 1450,80 1321,56 0,280 0,242 0,220 −129,24 91,092 −8,91
Západ − BP 5995,78 1678,60 1450,80 1321,56 0,280 0,242 0,220 −129,24 90,920 −9,08
Fraňa Kráľa 2 3473,61 1377,72 1208,90 1106,70 0,397 0,348 0,339 −102,20 97,407 −2,59
ŠDC 2,4 2226,96 783,20 688,92 659,20 0,352 0,309 0,296 −29,72 95,686 −4,31
Krčulova 14,16,18 4194,32 1502,50 1294,80 1187,00 0,358 0,533 0,283 −107,80 53,096 −46,90
Malin. 20,22,24*/ 4193,52 1689,12 1310,20 1126,20 0,403 0,312 0,269 −184,00 85,956 −14,04
ČSA 21.23.25.27.29.31 8401,18 2661,08 2261,94 2135,10 0,317 0,444 0,254 −126,84 57,239 −42,76
ŠDC − BP 22489,59 8013,62 6764,76 6214,20 0,356 0,301 0,276 −550,56 91,861 −8,14

Spotreba tepla rok 2007/2006

Pri poslednom zvonení boli odmenení štvrtáci – za veľmi dobrý prospech
Ivan Pipich zo 4. A, J. Rosenberger zo 4. B a M. Drábik, J. Oravec a M.
Pršanec zo 4. C triedy. Za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťa−
žiach boli ocenení J. Danove a R. Kočan zo 4. A triedy a za úspešnú repre−
zentáciu školy vo vedomostných súťažiach J. Rosenberger zo 4. B a J. Pre−
čuch zo 4. C triedy.                                                              F: Ing. I. Štubňa

Oprava − ospravedlňujeme sa autorke tabuľky Ing. V. Bulákovej. V minulom čísle novín v tabuľke zapracoval
tlačiarenský škriatok a preto ju uverejňujeme opäť.

   Každodenný program pozo−
stával z dopoludňajších predná−
šok a poobedňajších exkurzií po
pracoviskách CERNu. Pred−
nášky (tri za dopoludnie) boli za−
merané na predstavenie CER−
Nu, cieľov výskumu v CERNe,
aplikácie vyvinutých technológií,
problematiku základných sta−
vebných častíc hmoty a ich de−
tekciu, kozmológiu a iné. Pred−
nášajúci boli prevažne pracov−
níci CERNu, pochádzajúci zo
slovenských univerzít a pozva−
ní hostia – Martin Mojžiš z Uni−
verzity Komenského v Bratisla−
ve a popredný český astronóm
Jiří Grygar.
   Najzaujímavejšou časťou po−
bytu boli exkurzie po jednotli−
vých pracoviskách. Navštívili
sme najdôležitejšie podzemné
experimentálne zariadenia (ex−
periment ATLAS a ALICE) na−
chádzajúce sa na obvode 27 km
dlhého kruhového tunela,
umiestneného asi 100 m pod
zemou. V tomto tuneli je umiest−
nené srdce celého CERNu –
kruhový urýchľovač LHC, ktorý
je najväčší na svete. Z „nadzem−
ných“ pracovísk sme videli to−
váreň na antihmotu, počítačové
centrum s asi 7 000 počítačmi,
Mikrokozmos – expozíciu popu−
larizujúcu CERN a iné. Pobyt

Exkurzia do CERNu
V týždni na prelome apríla a mája zorganizovala Sloven−
ská fyzikálna spoločnosť Pracovnú konferenciu pre uči−
teľov fyziky v CERNe. Cieľom podujatia bolo poskytnúť
učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a
výskumu v špičkovom vedeckovýskumnom pracovisku –
Európskom ústave časticovej fyziky (CERN) pri švajčiar−
skom meste Ženeva.

nebol len o práci. Hlavný orga−
nizátor Mick Storr pripravil veľ−
mi pekné popoludnie s názvom
„Hľadanie Ženevského pokla−
du“. Podľa inštrukcií sme hľadali
v starej Ženeve historicky vý−
znamné budovy a miesta, spá−
jajúce sa s menami dôležitých
osobností, napr. H. Dunant – za−
kladateľ Červeného kríža, J. J.
Rousseau – francúzsky peda−
góg. Navštívili sme aj Place des
Nations, kde sídlia mnohé vý−
znamné svetové organizácie,
medzi ktorými je aj OSN.
   Pred príchodom do Ženevy
sme sa zastavili v hlavnom mes−
te Švajčiarska − Berne, kde sme
navštívili historické múzeum a
múzeum Alberta Einsteina.
Krátka zastávka bola ukončená
prehliadkou historického centra
mesta. Pred cestou na Sloven−
sko sme navštívili francúzske
mestom Chamonix, z ktorého
sme sa lanovkou vyviezli do
výšky 3 842 m. n. m.,  pod naj−
vyšší vrch Európy Mont Blanc.
   Mojim cieľom bude získané
vedomosti, skúsenosti a poznat−
ky, aj prinesené propagačné
materiály, plne využiť vo vyučo−
vacom procese a prispieť k pro−
pagácii významu vedy a výsku−
mu pre spoločnosť.

Mgr. Juraj Čief

Posledné
zvonenie

Študentské okienko

Posledný raz im zazvonilo
16. mája 2008. Čakal ich ná−
ročný akademický týždeň a
v čase našej uzávierky už
stáli pred zeleným stolom,
aby zložili svoju skúšku
dospelosti. Úspešní absol−
venti Súkromného stredné−
ho odborného učilišťa hut−
níckeho v deň vydania Pod−
brezovana vstupujú v
Dome kultúry ŽP a.s. do
rodiny železiarov. O tom
však nabudúce.

O.K.
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 Jedálny lístok 2. − 8. jún 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

Pondelok 2. 6.
Polievka: sedliacka, pečivo

Belehradský brav. rezeň, opek. zemiaky, šalát
Kuracie soté s ananásom, tarhoňa, šalát
Zvolenské údené mäso s fazuľou, chlieb

Svieži letný šalát, pečivo
Zapekané cestoviny s karfiolom a tofu

Makový závin s jablkami, kakao
Utorok 3. 6.

Polievka: prešporská, pečivo
Hovädzia sviečková pečienka, knedľa

Peč. kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát
Špenátové listy z hlivami, opekané zemiaky

Grécky šalát, pečivo
Bravčové dusené mäso s kelom

Lievance s džemom
Streda 4. 6.

Polievka: zemiaková gulášová, pečivo
Bravčový  perkelt, cestovina

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Furmanské halušky

Hydinový šalát, pečivo
Hubové rizoto, uhorkový šalát

Zemiak. jahodové knedličky so strúhankou
Štvrtok 5. 6.

Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Morčacie soté na zelenine, ryža, šalát

Brav. pečená krkovička, kapusta, knedľa
Cukina s tofu

Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
Pikantné španielske kuracie stehno, obloha

Langoše s kečupom
Piatok 6. 6.

Polievka: zeleninová s haluškami, pečivo
Kurací rezeň na hubách, zemiaky, šalát

Kopaničiarske hovädzie filé, slov. ryža, šalát
Brav. rezeň v kokose, arašid. omáčka, ryža

Orientálny šalát, pečivo
Švajčiarske sójové zemiaky, uhorka

Moravský koláč, kakao
Sobota 7. 6.

Polievka: fazuľová s paprikou, pečivo
Hutnícke bravčové stehno, knedľa

Hrádocký hovädzí závitok, ryža, šalát
Nedeľa 8. 6.

Polievka: kapustová s úd. mäsom, pečivo
Brav. rezeň s nivou a šampiňónmi,

zem., šalát
Kuracie stehno na paprike, cestovina

 Jedálny lístok 9. − 15. jún 2008

Pondelok 9. 6.
Polievka: pohronská, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát

Prekladané mäso s kelom
Pestrý cestovinový šalát

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Čučoriedkový koláč, kakao

Utorok 10. 6.
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Údené mäso, zemiakový šalát
Kur. soté na ázijský spôsob, tarhoňa,  šalát

Granatiersky pochod, cvikla
Pórovo – hráškový šalát, pečivo

Kuracie prsia na hubách s jogurtom, obloha
Šišky s nutelou
Streda 11. 6.

Polievka: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo
Pražská hovädzia pečienka, ryža, šalát

Kuracie stehno s hlivami, knedľa
Pestrá zelenina, volské oko, zemiaky

Pikantný syrový šalát, pečivo
Francúzsky fazuľkový nákyp

Makový koláč s čokoládou, kakao
Štvrtok 12. 6.

Polievka: terchovská, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, šalát
Bravčové hamburské stehno, cestovina

Pizza s tuniakom a olivami
Strukovinový miešaný šalát, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Tvarohový nákyp s čerešňami

Piatok 13. 6.
Polievka: krúpková, pečivo

Peč.  mor. stehno, červená kapusta, knedľa
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát

Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky
Ryžový šalát s tuniakom

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka,

kakao
Sobota 14. 6.

Polievka: karfiolová, pečivo
Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, uhorka

Kuracie prsia Andalúzia, tarhoňa, šalát
Nedeľa 15. 6.

Polievka: slovenská šajtľava, pečivo
Plnená paprika, knedľa

Kur. stehno na plzeňský spôsob, ryža, šalát

XXXIV.
  On však veľmi dobre vie, o čom jeho
snúbenica hovorí a to ho znepokojo−
valo viac, ako dal najavo. Hoci služby
hromadnej dopravy vôbec nepoužíva,
podal Richard Moday pár sťažností na
Michala priamo riaditeľovi SAD a ne−
rozpakoval sa pod vymyslené klamstvá
podpísať. Zohnal si dokonca pár „oči−
tých svedkov“, ktorí ho za nemalý po−
platok radi podporili. Michal musel s far−
bou von a vysvetliť nadriadenému, pre−
čo tieto sťažnosti prichádzajú. Ten spr−
vu nechcel veriť, ale keď sa náhodou
stretol s Richardovým otcom, trocha sa
povypytoval. Pán Moday bol prekvape−
ný, že jeho syn je schopný takej pod−
losti a poriadne mu vyčistil žalúdok. Na
istý čas mali pokoj, no teraz sa znovu
ozval.
  „Čo budeme robiť?“ opýtala sa Aneta
bezradne.
  „Neviem,“ vzdychol Michal a povzbu−
dzujúco sa usmial. „Sme dvaja proti jed−
nému, určite si poradíme. Je naozaj
zvláštne, že o teba začal prejavovať zá−
ujem práve vtedy, keď sme sa poznali.
Akoby na to čakal.“
  „Silvia tvrdí, že lepšieho manžela si
Hana nemohla priať,“ povedala trpko.
„Ako môže byť dobrý manžel, keď do−
káže niekoho takto trápiť? O ženách sa
hovorí, že sú nevyspytateľné, akí sú
potom muži? Dočerta, mala som skôr
odísť z fotoslužby!“
  Tento večer sa vyhli téme o Štefanovi
Korestovi, Aneta bola beztak dosť roz−
rušená. Michal nechcel prilievať olej na
oheň, aby nevznikol požiar, ktorý by sa
asi dal veľmi ťažko uhasiť. V týchto
dňoch spomínal na Marošove slová o
mínovom poli v súvislosti s Anetou. Dalo
by sa povedať, že dievčina si vytvorila
k Michalovým trom bratom a ich rodi−
nám svojský vzťah. Pri stretnutí s nimi
– čo bývalo často – sa držala v pozadí,
sama rozhovor nezačínala, no napriek
tomu sa dala vtiahnuť do každej deba−
ty. Ako s Marošovými deťmi, tak i s Mi−
lanovými synmi si výborne rozumela,
hlavne vtedy, ak za ňou prišli s neja−
kou pokazenou hračkou. Martin so Ste−
lou deti nemajú, lebo Stela ešte študu−
je na medicíne. Všetci mali výhodné za−
mestnanie, takže finančné problémy
nepoznajú. Aneta však bola zvyknutá
počítať každú korunu a ich občasné
„plytvanie peniazmi“ ju privádzalo do
rozpakov. Ohromujúci šatník troch žien
považovala za zbytočný prepych vzhľa−
dom k tomu, že niekde na svete panu−
je hlad a bieda. Keď sa však dozvede−
la, že Maroš s Milanom sponzorujú trie−
dy svojich detí, trocha sa uspokojila a
dívala sa na svoju budúcu rodinu s
menším odstupom.
  „Tuším je z teba úspešný pyrotech−
nik,“ poznamenal Maroš s úškrnom na
adresu najmladšieho brata.
  „Zneškodnenie najväčšej bomby ma
čaká,“ vrátil mu úškrn Michal. „Ako
mám zlomiť Anetin odpor k vlastnému
otcovi? A črtajú sa obrysy takej men−
šej míny v podobe Richarda Modaya.“
  „Len aby to nebolo naopak,“ utrúsil
Emil Vágner. „Mám obavy, že Richard
je tou bombou a Štefan neškodnou prs−
kavkou.“
  „Vieš niečo bližšie?“ opýtal sa Michal.
  „Nič určité,“ zdvihol plecia otec. „Máte
si dať s Anetou na seba veľký pozor,
vždy a všade.“
  „Keď si pomyslím na tú haváriu,“ vzdy−
chol najmladší syn. „Asi nie je teoretik,

ale vyhrážky aj realizuje prakticky. Rád
by som poznal jeho plány.“

***
  Lenže Richard Moday sa stiahol. Pre−
stal s telefonátmi plnými hrozieb, riadi−
teľovi SAD už nechodili listy s klamstva−
mi. Často sedával v rôznych podnikoch,
popíjal alkoholické nápoje a dával sa
do reči s pochybnými indivíduami. Bolo
ho vídať so sklenými očami, tackavým
krokom a prázdnym výrazom v tvári sa
vracal nočnou hodinou domov. Neho−
voril o Anete ani o Michalovi, zato spo−
ločníčku mu robila osemnásťročná diev−
čina s pochybnou povesťou, aj inteligen−
ciou. Dohováranie otca či Silvie prosto
nevnímal, cez víkendy odmietal praco−
vať na svadbách a iných podujatiach,
ktoré im predtým dobre vynášali.
  Jedného dňa pán Moday zistil, že ro−
dinné i firemné konto sa rapídne zmen−
šilo. Využil synovu neprítomnosť a pre−
hľadal mu izbu. To, čo našiel, ho veru
poriadne vystrašilo, vnieslo do jeho
duše smútok s veľkou dávkou hnevu.
Doteraz nepovažoval svojho syna za
nerozumného slabocha, no zistenie, že
je tomu tak, naplnilo starého muža kru−
tým žiaľom. V prvých okamihoch, keď
si kládol otázku prečo, mu prišla na um
Aneta Korestová. Áno, ona je tou príči−
nou, že z Richarda sa stal narkoman.
Jej odmietnutie ho dohnalo k drogám a
bude sa za to zodpovedať!
  Do malej krabičky vložil pán Moday
opatrne injekčnú striekačku a vrecúš−
ko bieleho prášku. Jeho myseľ bola za−
hmlená nepredstaviteľnou zlosťou na
mladé dievča, ktoré sa bez výčitiek sve−
domia chystalo vydať za Michala Vág−
nera.
  Ani neskorá večerná hodina mu ne−
zabránila Anetu vyhľadať. V Michalo−
vom byte sa nikto nehlásil, tak naťukal
telefónne číslo do vily Emila Vágnera.
Po štvrtom zvonení sa v slúchadle ozval
ženský hlas.
  „Chcem hovoriť s Anetou Korestovou,“
povedal bez úvodu. „Je tam?“
  „Áno, ale...“
  Moday ďalej nepočúval a zložil. O nie−
koľko minút zaparkoval auto pred vcho−
dom do Emilovho domu a odhodlane
stlačil zvonec. Vo dverách sa objavila
Viera Vágnerová, no než stihla niečo
povedať, odstrčil ju a rýchlo vošiel dnu.
Zmeravel pri pohľade na predmet svoj−
ho hnevu, ako sa pokojne hrá s malým
chlapcom. Nevšimla si ho, kým neza−
stal tesne pred ňou. Vtedy zdvihla hla−
vu a vypleštila oči.
  „Pán Moday, čo tu robíte?“
  Mlčky položil krabičku na stolík. „Pošli
chlapca preč,“ povedal mrazivým hla−
som. „Odíďte, pani,“ obrátil sa na Vieru.
„To, čo chcem prejednať s touto oso−
bou sa vás netýka.“
  Viere však neuniklo, že Aneta sa vy−
strašene postavila, na dôvažok správa−
nie neznámeho muža ju nahnevalo.
„Kto ste?“ opýtala sa.
  „Odveď malého, prosím,“ povedala
Aneta tíško. Usúdila, že bude lepšie, ak
sa neželaného návštevníka čím skôr
zbaví. Keď osameli, Moday vybral z kra−
bičky obsah a vyčítavo pozrel na diev−
činu. „Tušíš, čo to je?“
  „Áno,“ prehltla a zakliesnila do seba
roztrasené prsty. „Čo s tým mám ja spo−
ločné?“
  „Veľmi veľa. Kvôli tebe môj syn prišiel
o zdravý rozum.“
  „To nemyslíte vážne!“ zvolala pobúre−
ne a klesla na gauč.
  „Jedine ty mu môžeš pomôcť. Choď
za ním, Aneta, potrebuje ťa. Iba ty ho
dokážeš z toho dostať.“

(Pokračovanie v budúcom čísle)

   Vari najobávanejším parazitom, kto−
rý sa živí krvou divých i domácich zvie−
rat a človeka, je kliešť obyčajný. Môže
byť nositeľom rôznych chorôb, ako na−
príklad nebezpečnej lymskej borelió−
zy a kliešťovej encefalitídy. Vyskytuje
sa predovšetkým v tráve a nízkych po−
rastoch, najmä v zmiešaných a listna−
tých lesoch a v terénoch s krovinami.
Nájdeme ho však aj v mestských par−
koch. Zachytáva sa na steblách trávy
a na spodnej strane listov, preto ho ne−
vidíme. Kliešte sa pri pohybe po tých−
to miestach prichytia na telo alebo
odev a odtiaľ sa potom nebadane roz−
lezú po tele hostiteľa. Nesprávny ná−
zor je, že visia zo stromov a na svoju
obeť padajú. Ich najväčšiu aktivitu za−
znamenávame v teplom období, na jar
a v lete, t.j. od apríla do polovice ok−
tóbra.
   Kliešť má na „hlavičke“ bodavý or−
gán – hypostom, ktorý pôsobí v koži
hostiteľa ako harpúna vybavená po−
četnými, nazad obrátenými zúbkami.

Rodinné zdravie

   V tomto najkrajšom období roka nás príroda žiarivými farba−
mi a lákavými vôňami pozýva na turistické výlety a posedenia
pod korunami stromov. Oddychovú idylku nám však často naru−
šia nepríjemní hostia – kliešte či iní bodavý hmyz. Aj keď ob−
vykle ide o banálnu záležitosť, netreba takéto stretnutie pod−
ceňovať. V prípade nakazeného kliešťa, alebo alergickej reak−
cie na žihadlo, ide niekedy o život. Dôležité je preto poznať,
ako sa brániť následkom bodnutia.

Nepríjemný hosť
Po prichytení vylučuje do rany sliny
obsahujúce látky proti zrážaniu krvi a
látky znecitlivujúce miesto prisatia, aby
oklamal organizmus hostiteľa. Samič−
ka potrebuje krv na rozmnožovanie.
Na koži pevne drží nepretržite niekoľ−
ko dní a pritom zväčší svoj objem až
na veľkosť hrachu. Samček saje krv
minimálne. Práve dĺžka prisatia klieš−
ťa úmerne zvyšuje pravdepodobnosť
prenosu nebezpečných chorôb.
   Ak si takýto nepríjemný suvenír pri−
nesieme domov, musíme sa ho čo naj−
rýchlejšie zbaviť. Do 24 hodín po pri−
satí je pravdepodobnosť infekcie ešte
stále malá. Prisatého kliešťa najlepšie
odstránime pinzetou, môžeme to
urobiť aj navlhčenou vatou. Chytíme
ho v oblasti krku a hlavy a ťaháme rov−
no smerom hore, prípadne ho vykýva−
me a ranu vydezinfikujeme. Nestláča−
me ho za bruško, aby sme ho neroz−
mliaždili, ani nepotierame krémom ale−
bo olejom. Ak sa kliešť nedá odstrániť
úplne, mali by sme bezodkladne vy−

hľadať lekára. Okamžitá návšteva le−
kára sa takisto odporúča, ak sa nie−
koľko dní po bodnutí vyskytnú chrípke
podobné ťažkosti, resp. ak sa okolo
miesta bodnutia urobí kruh.
   Najlepšou obranou je však prevencia.
Do oblastí s vysokým výskytom klieš−
ťov treba nosiť ošatenie, pokrývajúce čo
najväčšiu časť tela (ponožky, topánky,

dlhé nohavice). Odev by mal byť svet−
lý, aby sme na ňom videli prípadné ne−
prisaté kliešte. Na nekryté časti tela je
vhodné použiť špeciálne repelenty, kto−
ré dostaneme kúpiť v lekárni. Po poby−
te v takejto oblasti je potrebné skontro−
lovať si celé telo, ale i odev, vzhľadom
na možnosť prítomnosti i veľmi malého
kliešťa. Najlepšie je prezliecť sa a odev
dôkladne vyprášiť. Skontrolovať musí−
me aj psa, pokiaľ sme ho mali so se−
bou. Pre ľudí, ktorých pobyt v prírode je
nevyhnutnosťou, je vhodné očkovanie,
to však nechráni pred lymskou borelió−
zou. Niekomu sa možno bude zdať, že
ho chceme vystríhať pred pobytom v prí−
rode. Opak je však pravdou. Zeleň, čistý
vzduch a telesná námaha je balzamom
pri našom uponáhľanom živote. Keď po−
známe nástrahy, vieme sa účinne brá−
niť. Nielen pred kliešťami, ale aj inými
drobnými, menej nebezpečnými obyva−
teľmi nášho okolia. O tom však v niek−
torom z budúcich čísiel.

(internet)
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170. výročie dychovej hudby
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Jazykové
okienko

   V niektorých ústnych a písomných
prejavoch sme zachytili takéto formu−
lácie: Kultúrny program začína v nede−
ľu popoludní, Letná sezóna práve za−
čína. V týchto vetách sa nesprávne
použil slovesný tvar začína namiesto
správnej podoby začína sa. Zložka
sa v slovách začať sa/začínať sa, skon−
čiť sa/končiť sa nie je formálnym a ne−
potrebným doplnkom, ktorý môžeme
kedykoľvek vynechať, ale slúži na roz−

líšenie významu medzi predmetovými
a bezpredmetovými slovesami. Ak čin−
nosť vyjadrenú slovesom začať alebo
končiť vykonáva istá osoba, použijeme
nezvratnú podobu týchto slovies: Reč−
ník začal (skončil) prednášku. Uči−
telia a žiaci práve začínajú (končia)
školský rok. Ak predmet nevyjadru−
jeme, použijeme zvratnú podobu:
Začala sa prednáška. Práve sa kon−
čí (sa začína) školský rok. Zvratné a
nezvratné podoby nemožno v spisov−
nom jazyku ľubovoľne zamieňať, lebo
každá z nich má svoj presne vymedze−
ný význam. Preto aj vety: Dnešné vy−
sielanie končí o 22. hodine alebo Podu−
jatie začne slávnostným príhovorom,
treba používať so správnymi tvarmi:
Dnešné vysielanie sa končí o 22. ho−
dine, Podujatie sa začína slávnostným
príhovorom.                           (internet)

PÄŤDESIATE
ROKY

   „V Podbrezovej nám rastie nie−
čo veľkého, na koncertoch poču−
jeme našich klasikov, ale aj ľudo−
vé a populárne melódie. Program
je pestrý, priam rozhlasový,“ po−
vedal Ladislav Galko, vedúci
ľudovej tvorby Matice slovenskej,
na celoštátnej prehliadke v Pre−
šove,  v roku 1953. Podbrezov−
ský orchester bol hodnotený ako
silný a prepracovaný, ktorý si
môže sadnúť do hociktorého spe−
voherného divadla. „Je to svojho
druhu najlepší orchester, aký sa
na tejto prehliadke predstavil,“
povedal B. Urbanec a dodal „...po−
rota ocenila, že pekne a čisto zne−
jú drevené i plechové nástroje, ale
sláčiky by bolo potrebné doplniť
aspoň o 8 huslistov“.
   Ešte v tom istom roku podbre−
zovský orchester uskutočnil zá−
jazd do Tatier, na ktorom žali
úspech i sólisti – fagotista Ján
Kertész, klarinetisti Alojz Šikula a
Ján Chalupek i xylofonista Voj−
tech Hanus.
   Úspešný bol aj rok 1955, keď v
krajskej súťaži získal prvenstvo
nielen veľký orchester, ale aj dy−
chová hudba a tanečný orches−

Otázka: Vymenujte aspoň dvoch úspešných sólistov z roku 1953.
(Odpovede posielajte do redakcie do desiatich dní od vydania tohto
čísla.)
Správna odpoveď 8. kola: V lete, v roku 1950 prišiel do podbre−
zovskej hudby vojenský dirigent Ľudovít Adamčík.

ter. Po úspechu v Bratislave sa
orchester dostal na celoštátnu
prehliadku do Prahy, kde bol tre−
tím najlepším. Najlepšie dojmy
však zanechal v Bratislave, kde
sa na záver prehliadky k podbre−
zovskému orchestru pridružil vy−
sokoškolský zbor, dychová
hudba z Považskej Bystrice a tri−
stočlenný spevácky zbor, aby
predniesli Urbancovo – Hej, sln−
ko vychodí, pod taktovou Tibora
Andrašovana, ako aj Tulikovo –
My za mier, pod taktovou mladé−
ho začínajúceho dirigenta Bystrí−
ka Režuchu.

   Štyridsaťčlenný orchester kaž−
doročne absolvoval 25 – 30 vystú−
pení, dychovka 30 – 40, s rovna−
kým zanietením ako v päťdesia−
tych rokoch. Uskutočnili sa mozar−
tovské oslavy  k 200. výročiu jeho
narodenia, množstvo domácich
koncertov a zájazdov k milovní−
kom hudby. Každoročne boli prijí−

maní noví mladí adepti z radov uč−
ňovskej mládeže. Pribudla prístav−
ba hudobne na Kolkárni a nové
priestory. Tanečné orchestre čas−

to účinkovali doma a v okolí. Mladí
hudobníci začali študovať popri za−
mestnaní a čoraz častejšie žiadali
zmenu repertoáru o novú súčas−
nú hudbu. Mladých adeptov bolo
dosť len na dychové nástroje, kým
sláčikové boli doménou starších a
starých hudobníkov.

V.K. z podkladov HM ŽP

Veľký dychový orchester pod vedením kapelníka Ľudovíta Adamčíka (1951−1964)

Dňa 8. júna uplynul rok odvtedy, ako nás na−
vždy opustil milovaný manžel, otec a starý
otec

Anton BANÍK
z Valaskej.

S láskou spomína smútiaca rodina
...
“Pracoval vždy do únavy, pokoj sám sebe nedoprial. Srdce
jeho zlaté bolo, každému len dobré prial. Stíchol dom, záhra−
da i dvor, už nepočuť jeho kroky v ňom. Ako je ťažko bez
neho žiť, keď nemá kto poradiť i potešiť. Ako mu z očí žiarila
dobrota, tak nám bude chýbať do konca života.

Dňa 15. mája sme si pripomenuli šieste vý−
ročie úmrtia nášho milovaného manžela,
otca, starého  otca

Martina URBANA
z Brezna

S láskou spomínajú synovia, vnúčatá s
rodinami.

Spi sladko.

pracovné jubileá
Jozef ADAMSKÝ, Ladislav ANTAL, Ján BÚDA, Juraj DEMIAN, Igor
GREGUŠ, Erika HULÍKOVÁ, Tibor LACKO, Anton MEDVEĎ, Miroslav
MIŽIČ, Ján MOLNÁR, Jozef NIKEL, Pavel ORAVKIN, Jozef RIDZOŇ,
Jolana SKURČÁKOVÁ, Ida ŠTELLEROVÁ, Mária ŠUHAJDOVÁ, Du−
šan TURŇA, Stanislav VANÍK

životné jubileá
Mária BABICOVÁ, František BERKY, Anna CÍGEROVÁ, Pavel DAU−
ČÍK, Anna DOBIAŠOVÁ, Jaroslav DODOK, Drahomír FERKO, Igor
GREGUŠ, Dušan CHRIAŠTEĽ, Miroslav LÁMER, Oľga LUKAČINO−
VÁ, Viera MASÁROVÁ, Jozef MEDVEĎ, Karol MIŠOVIČ, Miroslav MI−
ŽIČ, Milan SMUGALA, Marian SPIŠIAK, Vladimír STANČÍK, Iva ŠALIN−
GOVÁ, Vojtech ZACHAR

Vrabec Brmbolec
   Svoj medzinárodný deň
oslávia deti železiarov v Dome
kultúry ŽP a.s. 7. júna o 10,30
hod. rozprávkovým muzikálom
Karola Spišáka VRABEC
BRMBOLEC, v podaní členov
Spišského divadla.

MDD

Letná dovolenka, priehrada
Ružiná, okres Lučenec, chat−
ka pre 4 – 8 osôb, bazénik.
Volať po 17. hod. na tel. 0905
703 640

...v Podbrezovej bolo k 31. de−
cembru uplynulého roka  4135
obyvateľov? Z toho bolo 2 033
mužov, narodilo sa 47 detí −
22 chlapcov. V obci sa rozlú−
čili s 29 obyvateľmi, z toho
bolo 20 občanov mužského
pohlavia. Prisťahovalo sa 93
nových obyvateľov a vysťaho−
valo sa 109. Zosobášilo sa 21
párov a rozviedlo 10.

ŠÚ BB

Vďaka starostlivosti našich spolupracovníkov, zo strediska doplnkových prác
a činností, ožili nielen zelené oddychové zóny, ale aj kamenné črepníky pri
firemných budovách.                                                         Foto: V. Kúkolová

Viete, že...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spo−
lupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa

prišli rozlúčiť s našou drahou manžel−
kou a mamou

Máriou JAROŠOVOU z Brezna.
Zároveň ďakujeme za prejavy sú−
strasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manžel, syn a ostatná
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupracovníkom, priate−
ľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou

drahou manželkou, mamou, dcérou,
sestrou a švagrinou
Elenou NOSÁĽOVOU z Predajnej.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a preja−
vy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali
zmierniť náš veľký žiaľ. Zároveň za dôs−
tojnú rozlúčku ďakujeme DH ŽP a.s.

Smútiaca rodina

Začať – začať sa,
končiť – končiť sa

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!
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* futbal * futbal * futbal * futbal * futbal * futbal * futbal *

O zhodnotenie základnej časti tur−
naja sme požiadali Mariána Laue−
ra, tajomníka FO ŽP Šport, a.s.:
   − Do jedenásteho ročníka sa prihlá−
silo 25 základných škôl Breznianske−
ho okresu a Slovenská Ľupča. Druž−
stvá boli rozdelené do štyroch základ−
ných skupín. Hralo sa na štyroch ih−
riskách. Do semifinále sa prebojovali
víťazi jednotlivých skupín – z Nemec−
kej to bol domáci tím ZŠ, ktorý postú−
pil vďaka lepšiemu skóre. V Podbre−
zovej sa hralo na Skalici, kde si po−
stup zabezpečili žiaci ZŠ Pionierska
4 Brezno, ktorí bez straty bodu prešli
základným kolom. V Brezne turnaj po−
kračoval na starom ihrisku, kde do−

Foltín sa stal majstrom SR
   V Pobedime sa 24. a 25. mája
uskutočnili Majstrovstvá Slo−
venska mužov 2008 v kolkoch,
na ktoré sa prebojovalo 36 pre−
tekárov z jednotlivých krajov.
Banskobystrický kraj reprezen−
tovali siedmi hráči KK ŽP Šport,
a.s. Do finálovej šestnástky sa
prebojovali naši piati kolkári.
Pred výbornou diváckou kuli−
sou, po dramatickom boji a vy−
tvorení nového rekordu kolkár−
ne v Pobedime, výkonom 680
bodov, sa majstrom Slovenska
pre rok 2008 stal Radoslav Fol−
tín, KK ŽP Šport, s 1334 bod−
mi. Pre Foltína je to ôsmy titul Foto: I. Kardhordová

majstra SR v kategórii mužov.
Druhú priečku obsadil Ivan
Čech, z SKV Zerbst (1313 bo−
dov), tretie miesto si vybojoval
Jozef Pešta z KK ŽP Šport
(1291). Poradie ďalších zástup−
cov Kolkárskeho klubu ŽP v
prvej desiatke: 4. miesto Ondrej
Kyselica (1274), 6. Milan Tom−
ka (1226) a 10. Pavol Jakubec
(1185).
   Do finálovej šestnástky z KK
ŽP Šport nepostúpili Tomáš
Pašiak, ktorý s 574 bodmi skon−
čil na 20. mieste a Peter Šibal
(569) bol 23.

O. Kyselica

   V chorvátskom Zadare sa 16. a 18.
mája konal prvý ročník Svetového po−
hára jednotlivcov U 14 a  šiesty ročník
kategórie U 18. ŽP Šport, a.s., repre−
zentovala žiačka Dominika Kyselicová,
ktorá vo finále jednotlivkýň obsadila 5.

miesto (512 bodov), so stratou devia−
tich bodov na medailové umiestnenie.
V mix kategórii so spoluhráčom Stani−
slavom Kováčom boli 5., so stratou 17
bodov. V kategórii jednotlivkýň skončila
dorastenka Ľubica Listoferová 6. (544
bodov) a štvrtá bola v mix kateg. s Pet−
rom Nemečkom (1113), keď ich od me−
daily delilo len päť bodov.

D. Kyselicová, KK ŽP Šport

Zo zápisníka cyklistu

Barényi dvakrát
víťazne

   Dve víťazstvá v rozpätí štyroch dní
zaznamenal reprezentant Cyklistic−
kého klubu ŽP Šport − Milan Baré−
nyi. 8. mája zvíťazil na 75 km dlhej
trati cyklomaratónu vo Vlkanovej,
keď ako jediný zo štartujúcich ab−
solvoval trať v čase pod tri hodiny.
Druhý bol jeho klubový kolega Mar−
tin Haring. Jozef Palčák vyhral krat−
šiu, 50 km trať. „Horákari“ sa 11.
mája predstavili na druhom pod−
ujat í  Slovenského pohára v
croscountry, ktoré sa uskutočnilo vo
Vinohradoch pri Seredi. V kateg.
mužov Elite bol opäť najrýchlejší Ba−
rényi, zvíťazil pred Martinom Škope−
kom z Interu Bratislava, 3. bol ruský
reprezentant Alexander Fedotov a
na 4. mieste skončil náš Martin Ha−
ring. V kateg. mladších žiačok bola
2. Tereza Medveďová a medzi
mladšími žiakmi bol 7. Pavol Kvie−
tok. Nepopulárne 4. miesto obsadi−
li vo svojich kategóriách Peter Štul−
rajter (starší žiaci) a Natália Šimo−
rová (kadetky).

  V dňoch 2. až 8. mája sa v Kokave uskutočnilo prvé kolo Majstrovstiev Slovenska v
závesnom lietaní. Na kopci prežili rogalisti nášho klubu štyri dni, ale z dôvodu nepriaz−
ne počasia odlietali len dve platné súťažné disciplíny. Na prvých dvoch miestach skon−
čili zástupcovia ŽP Šport, Juraj Sladký a Ivan Plucinský, ktorých od seba delil len jeden
bod. Eduard Dropko, v silnej turbulencii hneď po štarte v prvý deň, poškodil krídlo,  keď
bol nútený núdzovo pristáť na vrchole kopca, takže súťaž pre neho skončila.

   V treťom kole prvej tenisovej ligy STZ vybojovalo A−družstvo ŽP Šport
dôležité víťazstvo v Leviciach, s domácim TK Ratufa „B“  1:6 (zostava: Haš−
ko, Janúch, Horváth,  Stanko a Tužinský).
   V treťom kole druhej triedy SsTZ, na domácich kurtoch, B−družstvo pora−
zilo TK Ladomerská Vieska 4:3 (zostava: Longauer, Zima, Klein, Búlik, Bel−
la a Kaliský).                                                                                              (TL)

   V nemeckom Regensburgu,
v 21,5 km polmaratóne, skon−
čil Pavol Faško (v konkurencii
3600 pretekárov) na 10. mies−
te a v kategórii nad 40. rokov
bol druhý.
   V Lesnom behu na Sliači bol
zo 125 pretekárov, na 15 km
trati, štvrtý a zvíťazil vo svojej
kategórii.
   Do tretice absolvoval trať
nad 25 kilometrov v Tlmačoch,
kde bol zo stovky štartujúcich
v celkovom hodnotení piaty a
vo svojej kategórii tretí.

Prešov do Corgoňligy
   A mužstvo v šlágri prvej ligy
odohralo zápas s Prešovom,
s lídrom tabuľky a istým po−
stupujúcim do najvyššej súťa−
že – Corgoňligy. Domáci za−
čali aktívne, z čoho vzišiel gól
Takáča v 8. min. Následne na
to náš tím nevyužil niekoľko
dobrých streleckých príležitos−
tí na zmenu skóre. V druhom
polčase domáci zvýšili svoju
aktivitu. V 62. min. opäť Ta−

káč z blízka doslova pretlačil
loptu do našej brány. O osem
minút ho napodobnil Čep, kto−
rý stanovil konečný výsledok
stretnutia 3:0.

Diery v defenzíve
   B − tím po sérii dobrých vý−
sledkov, 25. mája na domá−
com trávniku,  nestačil na fut−
balistov z Turčianskych Tep−
líc, ktorým pred 120 divákmi
podľahol 1:4. Nedokázali sme
zopakovať výkon z predchá−

dzajúcich stretnutí a hlavne v
obrane sme urobili chyby, kto−
rých sa hráči predtým nedo−
púšťali. Mladí hráči psychicky
nezvládli toto stretnutie.

Mladší žiaci
v Poľsku druhí

   Dorastenci odohrali svoje pr−
voligové zápasy v Stropkove,
kde starší nastúpili s mnohými
hráčmi z mladšieho dorastu a
prehrali rozdielom triedy, 3:0.
Tím mladších dorastencov po−

dal lepší výkon, remizoval 1:1
(gól M. Medveď).
   Mladší a starší žiaci sa 24. −
25. mája zúčastnili, v rámci pro−
jektu INTERCAMPUS, medzi−
národného turnaja v poľskom
Krakove. Tím mladších žiakov
po dobrých výkonoch obsadil
druhé miesto, po jedinej prehre
s družstvom Bosny a Hercego−
viny. Starší žiaci obsadili štvrté
miesto po prehre o medailu s
poľským tímom 0:1.          (ml)

B družstvo Tenisového oddielu ŽP Šport, a.s., zľava: M. Búlik,
T. Longauer, R. Kalický, J. Bella, P. Klein. Foto: M. Rantová

Dôležité víťazstvá

semifinálové a finálové zápasy 11. ročníka
futbalového turnaja o Pohár generálneho ria−
diteľa Železiarní Podbrezová a.s., ktoré sa
uskutočnia 31. mája 2008 od 14. hod. na šta−
dióne v Brezne. V semifinále sa stretnú štyri
tímy  žiakov do 10. rokov. Víťazi jednotlivých
skupín budú bojovať nielen o putovný pohár,
finančné ceny, ale aj tohtoročnú trofej.

Pozývame vás na

minovali hráči ZŠ Slovenská Ľupča,
ktorí vo svojej skupine nenašli premo−
žiteľa. Z Polomky sa do semifinále
kvalifikovali hráči ZŠ Závadka nad
Hronom, ktorí boli suverénne najlep−
ší v tejto skupine.

(vk)
Poznámka: Ceny víťazom turnaja odo−
vzdá, počas prestávky prvoligového
stretnutia Podbrezová – Prievidza (31.
máj), generálny riaditeľ ŽP a.s.  Ing.
Vladimír Soták.
Ocenení budú aj kolkári,  prevezmú
víťazné poháre majstrov SR – pre ka−
tegórie muži, ženy a po prvýkrát v his−
tórii tohto športu pohár prevezmú aj do−
rastenci.

   Na Myjave sa 18. mája uskutočnil
Slovenský pohár v cestnej cyklistike
− kritérium o Cenu primátora mesta
Myjava. Výborný výkon podal náš ju−
nior − Matej Medveď, ktorý v bodo−
vacích pretekoch na 42. okruhu jaz−
dil od štartu veľmi aktívne, pravidel−
ne bodoval, niekoľkokrát sa pokúšal
o únik, ktorý sa mu podaril najskôr
sólo a potom v závere pretekov vo
dvojici. „Bolo to ťažké, v polovici pre−
tekov som mal krízu, keď ma po sa−
mostatnom úniku dostihli, ale veril
som si a znovu som sa odpútal od
hlavnej skupiny. Podarilo sa mi vy−
hrať aj prejazd v poslednom okruhu,
čo mi zabezpečilo prvenstvo. Hod−
ne mi pomohol oddielový kolega Pe−
ter Kupec, ktorý skončil deviaty. O
týždeň ma čaká štart v Žiari nad Hro−
nom, kde by som chcel potvrdiť dob−
rú formu,“ povedal k svojmu výkonu
Matej.
   Z ďalších pretekárov − v kategórii
starších žiakov, bol 11. Michal Dono−
val a z kadetov bola 13. Natália
Šimorová.

(MM)

Medveď prvý

Májové úspechy
maratónca

Začali sa majstrovstvá

Foto: Peter Halmos

   Netradičných majstrovstiev Maďarska v lietaní na teplovzdušných balónoch, v okolí
maďarského Balatonu, sa 20. a 25. mája zúčastnili aj posádky z Klubu závesného a
balónového lietania ŽP Šport, a.s. Do súťaže sa registrovalo 32 posádok z Európy a
Číny. Piloti v rámci plnenia súťažných úloh niekoľkokrát uskutočnili nezabudnuteľný
prelet nad hladinou obrovského jazera Balaton,  plného jácht, výletných lodí a plachet−
níc. Posádka Branislava Končíra skončila v celkovom poradí na 10. mieste, posádka
Anny Nociarovej, v zložení Zdeno Fedor, Miroslava Jergušová, Peter Nuter, na 11.
mieste (na snímke).                                                                                                (AN)

Nezabudnuteľný prelet nad Balatonom

Z kolkárskych dráh
Svetový pohár

U 14 a U 18


