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Zapojili sme
sa do zbierky

O oprave
v oceliarni

Predstavujeme
ŽP EKO QELET, a.s.

Opýtali sme
sa za vás

Cyklisti
v Kamerune

Čitateľská
súťaž

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

Tube 2008 – Spojenie najlepších
    Euforická nálada vo výstavných halách, množstvo objednávok, perspektíva nových obchodných part−
nerstiev, tieto prívlastky charakterizovali Medzinárodný obchodný veľtrh rúr (International Tube Trade
Fair), ktorý uzavrel svoje brány v piatok 4. apríla 2008. Každé dva roky sa Düsseldorf stáva miestom
stretnutí špecialistov z odvetia výroby rúr. Viac ako tisíc vystavovateľov (1 129) prežívalo podobné po−
city počas piatich výstavných dní. Celková výstavná plocha s viac ako 45 000 m2 a 73 600 návštevní−
kov zo sedemdesiatich dvoch krajín sú ďalšími číslami, ktoré dokresľujú obraz o tomto gigantickom podujatí.
Návštevníci dali podujatiu známku najvyššej kvality. 42 percent návštevníkov bolo z Nemecka a ostat−
ní pochádzali z ďalších 71 krajín. Najväčšiu časť tvorili návštevníci z výrobných firiem (61 percent),  druhou
veľkou skupinou návštevníkov boli zástupcovia obchodných firiem (28 percent).
   Dopyt  po výrobkoch z ocelí rástol významne počas posledných rokov. Považujúc sa za globálneho
dodávateľa pre širokú škálu dodávateľov, požadujúcich oceľové rúry, sme potešení týmto trendom. Na
základe poznania súčasnej situácie a spätnej väzby, od našich zákazníkov očakávame vysoké využitie
našich výrobných závodov v budúcnosti. Tento fakt bol potvrdený aj vysokým záujmom o naše služby
počas veľtrhu.
   Veľtrh naplnil všetky očakávania a našej spoločnosti potvrdil, že je nadštandardnou platformou pre
vlastnú prezentáciu. Stovky návštevníkov, ktorí navštívili našu expozíciu za účelom poznania výrobného
programu našich spoločností, nás napĺňajú optimizmom. Veľtrh je aj miestom stretnutí so stávajúcimi
a dlhodobými obchodnými partnermi, zároveň miestom pre poznanie aktivít konkurencie a zdrojom podnetov
i nápadov pre vlastné napredovanie.                                                                    M. Adamčák
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Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. KardhordováČo vás viedlo k zapojeniu sa do zbierky v Deň narcisov?

 Dobrovoľníkmi v Deň narcisov,
ktorý sa uskutočnil 11. apríla,
boli opäť aj študenti našich
súkromných škôl pod vedením
učiteľky Mgr. Ľudmily Tichej.
Navštívili areál starého závodu
a nikto z tých,
kto ich stretol
neváhal a prispel
na dobrú vec.
 Výsledky dvanásteho ročníka
Dňa narcisov ešte známe nie
sú, my však už dnes vieme, že
tých, ktorí sa každoročne zapá−
jajú do dobrovoľnej zbierky vy−
hlásenej Ligou proti rakovine,

Jozef KUBEK,
centrálna údržba
   − Stále prispievam na humanit−
né účely, napríklad nedávno som
odovzdal  dve percentá z dane
Svetielku nádeje v Banskej Bystrici
– detskému onkologickému odde−
leniu. A čo ma k tomu vedie?
Moje presvedčenie pomôcť. Urči−
tým spôsobom na to vplývajú aj
konkrétne prípady z môjho okolia.

Martin SLIVKA,
centrálna údržba
   − Do zbierok pre onkologických
pacientov sa zapájam, nie však
pravidelne. Myslím si, že  v boji
proti rakovine má pomáhať hlav−
ne štát, keďže to v plnej miere
nerobí, pomáhame všetci. Vážne
prípady v mojej rodine ma presved−
čili o potrebe pomoci a o tom, že
toto ochorenie si nevyberá.

Ing. Miroslava HUDÁKOVÁ,
odbor ekon. informácií
a rozborov
   − Na túto oblasť nikdy nie je dosť
peňazí. Zapojiť sa do zbierky je vždy
zmysluplnejšie, ako peniaze vyhodiť
na nepodstatné veci. Priamo som sa
s týmto ochorením nestretla, avšak
pri návšteve nemocnice som videla
onkologických pacientov a aj toto
ovplyvňuje moje konanie.

JUDr. Michal GABOŇ,
právny odbor
   − Mám viacero negatívnych skú−
seností, a to ma presvedčilo, že
lepšia investícia, ako na nákup
prístrojov na včasné diagnostiko−
vanie ochorenia, na skultúrnenie
prostredia pre pacientov..., ani
nemôže byť.  Pomoc v tejto ob−
lasti by mala byť  morálnou povin−
nosťou každého z nás.

Ing. Viera TREBULOVÁ,
oceliareň
   − S rakovinou sa stretávame kaž−
dodenne. Vraví sa „... čo vidíš na
iných, čakaj na sebe“. Boj s tak zá−
kernou chorobu je namáhavý a často
neúspešný. Aby bol  úspešnejší,
rada prispejem svojou troškou aj ja.
A to nielen v tento Deň narcisov, ale
kedykoľvek, keď sa stretnem so zbier−
kou na tento účel.

   V dňoch 8. – 9. aprí la sa
uskutočnilo v hoteli Stupka na
Táľoch periodické školenie in−
terných audí to rov  naše j  f i r −
my,  pod ľa  ISO TS 16  949 ,
s cieľom predĺženia platnos−
t i  osvedčení.  V programe
dvojdňového školenia si dvad−
saťpäť zamestnancov železiar−
ní ,  pod vedení lektora Ing.
Mateja Pancerza z SGS Ko−
šice, zopakovalo staré a zís−
kalo nové vedomost i  z  pro−
cesného prístupu v systéme
manažérstva kval i ty v auto−
mobi lovom priemysle, plánu
kontroly a r iadenia, interné−
ho auditu...                (vd)

Periodické školenie
interných

audítorov SMK

poverených zamestnancov a interných audítorov SRBP
podľa nového štandardu BSi OHSAS 18 001:2007

Aktualizačné školenie

   Na úvod je potrebné spomenúť,
že prvý štandard pre systémové
riadenie v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia, ktorý bol prevzatý
do mnohých krajín Európy aj iných
krajín pod označením BSi OHSAS
18 001, je prvýkrát publikovaný s
platnosťou od 15. apríla 1999 a
platí do 1. júla 2009. Tento do−
kument vychádzal z pôvodných
viacerých štandardov, z ktorých
najznámejšie sú: BS 8800:1996
− Sprievodca systémami riadenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, SGS & ISMOL ISA
2000:1997 − Požiadavky na sys−
tém riadenia bezpečnosti a ochra−
ny zdravia pri práci, štandard
BVQI (Bureau Veritas Quality In−
ternational) pre certifikáciu systé−
mov riadenia BOZP, označovaný
ako „SafetyCert“, štandard DNV
(Det Norske Veritas) z roku 1997
pre certifikáciu systémov riadenia

bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a mnohé ďalšie.
   Jeho významným historickým
medzníkom je skutočnosť, že sa
prvýkrát v oblasti pre systémové
riadenie BOZP podarilo dať do−
hromady špecifikáciu, štandard
alebo „prvonormu“, ktorá nadvä−
zuje na prvky systémového riade−
nia v oblasti kvality podľa noriem
rady ISO 9001 a tiež environmen−
tu podľa  ISO 14 001 a je s tý−
mito normami vo vzájomnom vzťa−
hu kompatibilná.
   Hlavné zmeny, v súvislosti s
predchádzajúcim vydaním BSi
OHSAS 18 001:1999 v porovna−
ní s novou BSi OHSAS: 2007,
možno zhrnúť do nasledovných
kľúčových bodov:
− významné zlepšenie zosúladenia
s ISO 14 001:2004 v rámci celej
normy a  zlepšenia kompatibility
s ISO 9001:2004 k podnieteniu in−

tegrácií manažérskych systémov,
− v norme sa kladie väčší dôraz na
„ochranu zdravia“,
− v norme sú pridané nové potreb−
né definície a pôvodné boli revidova−
né (ako napr. výraz „tolerovateľné ri−
ziko“ bol nahradený výrazom „akcep−
tovateľné riziko“, a pod.),
− je zadefinovaná nová požiadavka
hierarchie opatrení ako súčasť plá−
novania BOZP,
− sú pridané nové požiadavky na
vyšetrovanie udalostí (nežiadúcich
udalostí, nehôd),
−  je pridaný nový článok „Hodno−
tenie zhody“, a ďalšie.
   Oprávnene, ako najdôležitejšia
zmena, je podstata nového štan−
dardu a dnes už môžeme pove−
dať aj normy. Zatiaľ čo predchá−
dzajúce vydanie bolo v postave−
ní špecifikácie, alebo dokumentu,
vydanie z roku 2007  odráža naras−
tajúce prijímanie OHSAS 18 001
ako základu pre národné normy a
smernice v súvislosti so systéma−
mi riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. A toto je potreb−
né považovať za významný krok
vpred. Práve preto môžeme dnes

s potešením konštatovať, že jej
význam a opodstatnenosť záujmu
prijatia rastie v mnohých krajinách
nielen Európy, ale aj celého sve−
ta. Pre nás je významná najmä tá
skutočnosť, že táto nová norma
je už prevzatá i do sústavy sloven−
ských noriem pod označením: STN
OHSAS 18 001 Systémy mana−
žérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Požiadavky (trie−
diaci znak: 83 3000).
   V súlade s ustanoveniami tej−
to normy je určené prechodné ob−
dobie na dva roky, t.j. od 1. júla
2007 do 1. júla 2009.  Pre pra−
covný tím SRBP v ŽP a.s. vznikla

Ospravedlňujeme sa čitateľom za nesprávnu infor−
máciu uvedenú v editoriáli 7. čísla novín, kde bolo

uvedené, že stratu elektronickej karty je potrebné hlásiť v personálnom
odbore. Správe znie: Stratu elektronickej karty hláste v odbore obrany
a ochrany, na tel. čísle 2896, resp. 3333.

z roka na rok pribúda. Svedčí o
tom aj vlaňajší rekord vyzbiera−
ných vyše dvadsať miliónov ko−
rún. Nie je dôležité, akou su−
mou kto prispel, skôr zaváži
dobrý pocit, že aj vďaka zamest−

nancom všetkých
útvarov personál−
neho úseku,  od−

boru riadenia kvality, zvarovne
rúr, ekonomického úseku, oce−
liarne, hutníckej druhovýroby,
energetiky či dopravy a zásobo−
vania bola tohtoročná zelenožltá
pokladnička plnšia.

O. Kleinová

OPRAVA:

Foto: I .  Kardhordová

týmto úloha zabezpečiť aplikáciu
požiadaviek novej normy tak, aby
spoločnosť mohla obdržať v roku
2009 certif ikát  podľa požiada−
viek novej normy  STN OHSAS
18 001: 2007. Zároveň je potreb−
né zdôrazniť, že systém je len
prostriedok alebo nástroj k ciele−
nému zvyšovaniu úrovne bezpeč−
nosti a ochrany zdravia pri práci.
Efektívnosť a účinnosť tohto ná−
stroja,  i podľa novej normy,  pre−
to bude značne závisieť najmä od
prístupu ľudí v organizácii na
všetkých úrovniach a funkciách.

Ondrej Majer, koordinátor
SRBP + foto

   Dňa  9. apríla sa  uskutočnilo jednodňové školenie z po−
žiadaviek nového štandardu BSi OHSAS 18 001 pre pove−
rených zamestnancov a interných audítorov SRBP z pre−
vádzkarní a odborných útvarov ŽP a.s. ,  ktoré vykonala
prostredníctvom školiteľa externá firma SGS Slovakia s.r.o.,
Košice v Dome kultúry ŽP a.s.
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V čom bude špecifická tohto−
ročná stredná oprava vo výrob−
nej prevádzkarni oceliareň?
 − Stredná oprava oceliarne začína
v piatok, 18. apríla a bude pokra−
čovať až do 25. apríla 2008. V po−
rovnaní s predchádzajúcimi oprava−
mi je tohtoročná oprava, vzhľadom
na rozsah plánovaných prác, časovo
podstatne náročnejšia. Hlavným
dôvodom plánovanej osemdňovej
odstávky je zhoršujúci sa stav be−
tónového základu portálu pece a
taktiež stav kotvenia ložiska pre ho−
rizontálne otáčanie portálu pece.
Určité známky poškodenia máme
dokumentované aj na betónovom
základe pod oceľovou konštrukciou
pre naklápanie pece, v sekundár−
nej komore ZPO a na základe váhy
č.1, na prekládkovom šrotovom poli.
Časovo náročné sú aj ďalšie pláno−
vané opravy agregátov na samot−
nej peci a jej periférnych zariade−
niach.
   Z toho čo som uviedol je zrejmé,
že stavebné opravy budú mať dô−
ležité postavenie pri realizácii aprí−
lovej opravy.
  Vráťme sa k oprave na elektric−
kej oblúkovej peci (EOP). Mô−
žete priblížiť jej plánovaný roz−
sah?
 − Tak ako som už uviedol na EOP
je v zlom technickom stave betó−
nový základ pre uloženie koľajnice,
ale aj samotná koľajnica pojazdu
portálu. Poškodené sú kotviace
skrutky, ktoré zaisťujú základnú
polohu stredu horizontálneho otá−

Previerka funkčnosti
   Polročná previerka funkčnosti
Systému environmentálneho mana−
žérstva  v Železiarňach Podbrezo−
vá a.s., bola vykonaná v dňoch 31.
marca a 1. apríla  následným audi−
tom podľa ISO 14 001:2004. Audit
prebehol v súlade s vopred stanove−
ným programom v prevádzkarňach
ťaháreň rúr, doprava, v právnom od−
bore a odbore technického dozoru.
   Počas auditu boli systémovo pre−
verované všetky činnosti, procesy
ako aj služby, ktorými je zabezpe−
čované znižovanie negatívnych vply−
vov na životné prostredie a dosa−
hovanie neustáleho zlepšovania en−
vironmentálneho stavu.
   Detailne bolo kontrolované apli−
kovanie požiadaviek a povinností vy−
plývajúcich z integrovaného povo−
lenia (vydaného Slovenskou inšpek−

ciou životného prostredia) pre vy−
konávanie činností v prevádzkarni
ťaháreň rúr − časť moriace linky,
ako aj ich zapracovanie v našej ria−
diacej dokumentácii.
   Externým audítorom neboli ulo−
žené žiadne nápravné opatrenia.
Identifikované boli dve všeobecné
odporúčania na zlepšovanie SEM.
Tieto odporúčania budú aplikova−
né v plnej miere tak, aby efektív−
ne fungovanie nášho systému en−
vironmentálneho manažérstva bolo
zabezpečené.
   Ďakujem vedeniu akciovej spoloč−
nosti Železiarne Podbrezová a
všetkým zamestnancom preverova−
ných oblastí za profesionálny prístup
a ochotu počas auditu.

Ing. Igor Veverka – Ttd,
koordinátor SEM

S Ing.  Mi lanom Podkonickým, vedúcim centrálnej  údržby

Vzhľadom na rozsah plánovaných prác
tohtoročná stredná oprava je časovo náročnejšia

čania portálu. Na týchto uzloch
budú prebiehať dôležité stavebné,
ale aj zámočnícke práce, ktoré zá−
sadne ovplyvnia konečný termín
opravy.
   Na oceľovej konštrukcii portálu je
pripravená oprava podvozkov a vý−
mena celej zostavy ložiska otáča−
nia portálu, ako aj oprava mecha−
nizmu pre horizontálny a vertikál−
ny zdvih. Súčasne na demontova−
ných častiach portálu a samotnej
pece budú pracovníci nášho tech−
nického oddelenia, v spolupráci s
konštruktérmi z dcérskej spoločnosti
ŽĎAS, zabezpečovať práce na zdo−
kumentovaní všetkých dôležitých
náhradných dielcov pece.
   Počas opravy budú demontova−
né a preizolované aj nosné rame−
ná pre uchytenie elektród č. 2 a č.
3. Na prívodných flexibilných káb−
loch, medzi krátkou sieťou a rame−
nami elektród prebehnú kontrolné
merania, ktoré určia stav ich ďal−
šieho prevádzkovania. Dôležitá pra−
videlná revízia a oprava bude vyko−
naná na strane ovládania VN na−
pájania transformátorov pece EAF
a LF a taktiež na transformátoroch
samotných.
   Okrem uvedených prác je pripra−
vená oprava pojazdu kapotáže
pece, tzv. „Dog−housu“, ako aj opra−
vy odprašovacej stanice, liaceho
vozu a dopravných trás pre dávko−
vanie prísad.
Z toho čo ste uviedli je zrejmé,
že príprave opravy ste museli
venovať náležitú pozornosť.

 − Určite sme v príprave v spolupráci
s vedením prevádzkarne oceliareň
a všetkých členov prípravného štábu
urobili maximum pre úspešné zvlád−
nutie opravy.
   Chcem poďakovať každému, kto
sa na nej akýmkoľvek spôsobom po−
dieľal.
   Som presvedčený o tom, že pri
dodržiavaní hlavne bezpečnostných
pravidiel a schváleného postupu
prác na jednotlivých agregátoch
bude oprava vykonaná kvalitne a v
plánovanom termíne.           (vk)

Pred strednou opravou.                                                                                    F: A. Nociarová

PLÁNOVANÁ ETAPA OBNOVY
ŽERIAVOVÉHO PARKU BOLA UKONČENÁ
Súčasťou tohtoročného inves−
tičného plánu sú projekty tech−
nologického charakteru, medzi
ktoré patrí aj obnova žeriavo−
vého parku. V týchto dňoch
bola ukončená jedna jej etapa.
O jej priebehu sme sa zhovárali
s Ing. Milanom Srnkom, PhD.,
vedúcim odboru technického a
investičného rozvoja:
 − V súčasnosti evidujeme v akcio−
vej spoločnosti Železiarne Podbre−
zová dvestošesť žeriavov, z toho
stopäťdesiatšesť vo výrobných pre−
vádzkarňach. Väčšina z nich bola
dodaná pri výstavbe hál a tak už
majú nejaký ten rôčik za sebou.

Medzi najexponovanejšie patria
žeriavy v úpravniach rúr, čo spôso−
buje najväčší tok materiálu a naj−
väčšia manipulácia.
   V prvej etape obnovy žeriavov
bolo vymenených šesť mostových
dvoj−nosníkových žeriavov (nosnosti
8 ton), určených na manipuláciu
s rúrami vo výrobe, vrátane tra−
verzu na upínanie balíkov rúr. Do−
dávateľom žeriavov bola firma
KPK Martin. Výmena sa začala
koncom minulého roku, kedy boli
dodané dva žeriavy do prevádz−
karne valcovňa bezšvíkových rúr.
Obidva žeriavy sú umiestnené v
úpravni rúr (3. hala) a nahradili

pôvodné, pod číslami 187 a 212.
V tomto roku boli vymenené štyri
žeriavy − jeden vo valcovni bezšví−
kových rúr − č. 188 a tri v prevádz−
karni ťaháreň rúr − č. 217, 209 a
211. Posledný žeriav bol uvede−
ný do prevádzky v pätnástom ka−
lendárnom týždni. Na základe
posúdenia technického stavu žeria−
vov budeme aj v nasledujúcich ro−
koch tie najopotrebovanejšie po−
stupne meniť.
   V tomto roku ešte plánujeme vy−
budovať nový polo−portálový žeriav
v oceliarni, ktorý bude mať nosnosť
päť ton a poslúži pri opravách vý−
murovky nisteje EAF pece.

Odbor predaja a marketingu
prijme do zamestnania z radov zamestnancov ŽP a.s.

zamestnanca na obsadenie funkcie:
Vedúci referátu vývojových programov

Požadované predpoklady:

Vzdelanie:
· vysokoškolské vzdelanie technického smeru II. stupňa.

Jazykové znalosti:
· znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina).

Iné požiadavky:
· znalosť práce s užívateľskými aplikáciami MS Office, MS

Windows, Outlook, Internet Explorer.
· Prax min. 10 rokov

· Prax v ŽP a. s. min. 5 rokov

Písomné   prihlášky  spolu  s  profesijným  životopisom zasielajte
do 30. apríla 2008 písomne alebo elektronicky personálnemu od−
boru ŽP a.s., príp. e−mailom na adresu kralikova@zelpo.sk

Ponuka platí len pre zamestnancov ŽP a.s.!

Osobnostné predpoklady:

· schopnosť pracovať pružne a samostatne,
· schopnosť analytického myslenia,

· operatívnosť, flexibilnosť, kreativita,
· schopnosť operatívne reagovať, rozhodovať a vyjadrovať sa,

· ochota sa neustále vzdelávať.
Podmienky odmeňovania:

· odmeňovanie v zmysle platných mzdových predpisov v ŽP a.s.
Termín nástupu:

· október 2008.

Foto: autor
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Závod Piesok patrí medzi najväčšie
Jednou z troch najväčších prevádzkarní akciovej spoloč−
nosti ŽP EKO QELET Martin je prevádzkareň Piesok, ktorá
sa pretransformovala k 1. 1. 2008 na závod. História tejto
prevádzkarne − bývalého šrotového poľa Piesok, siaha do
šesťdesiatych rokov minulého storočia, kedy zvýšené

nároky na úpravu šrotu viedli k rozhodnutiu vtedajšieho
vedenia podbrezovských železiarní vybudovať vlastné šrotové

pole s mostovými žeriavmi a baranidlom. Po štyroch rokoch (1969) pôsobe−
nia prešlo hospodárenie s kovovým odpadom výlučne do kompetencií štátneho
podniku Kovošrot Bratislava. V roku 1995 si ju  ŽP a.s. odkúpili späť. S cie−
ľom uplatnenia strategických zámerov došlo v roku 2005 k pričleneniu prevádz−
karne k spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Závod Piesok je súčasťou tejto akci−
ovej  spoločnosti už tretí rok. Ako toto obdobie hodnotí Ing. Matej Jakubčo?

   −  Hoci tret í  rok pôsobenia v
ŽP EKO QELET a.s. nepredsta−
vuje ešte čas dostatočný pre
hodnotenie, aj napriek tomu si
dovolím konštatovať, že náš zá−
vod napreduje. Získali sme viac
samostatnosti, ale aj zodpoved−
nost i  za svoju činnosť,  čo sa
prejavilo dobrými výsledkami.
Priblížite nám ich?
   − Výsledky nášho hospodáre−
nia sa postupne zlepšujú. Vla−
ni sme nakúpil i  43 051 ton ko−
vového odpadu, 45 ton fareb−
ných kovov, spracovali sme 50 000
ton oceliarenskej trosky a vyro−
bil i  29 000 ton umelého kame−
niva rôznych frakcií. Spracovali
sme 10 700 ton vápenatej trosky
a vyviezli ju na haldu Šiklov.
  Na halde Šiklov sme prepra−
covali 45 000 ton odpadu a vy−
separovali 1 130 ton oceľového
šrotu. Takéto výsledky sme do−

siahl i  aj  napriek tomu, že sme
do ŽP EKO QELET a.s. ,  vstu−
povali s podstatne nižším poč−
tom zamestnancov.
Akými technológiami upravu−
jete odpady v súčasnosti?
   −  Naša spoločnosť upravuje
oceľový šrot strihaním na hydrau−
lickej nožnici − prevažne kovový
odpad do hrúbky 6 milimetrov a
technologický odpad z jednotli−
vých prevádzkarní ŽP a.s. Ďal−
šou technológiou je úprava veľ−
kokusového oceľového šrotu
pálením pomocou horákov na
kyslík a zemný plyn.
   Oceliarenskú trosku upravuje−
me pomocou pásových žeriavov.
Takto upravená ocel iarenská
troska z EOP je vstupným ma−
ter iálom pre výrobu umelého
kameniva rôznych frakci í  na
úpravárenskej l inke.
Spomenutá úpravárenská lin−
ka už funguje u vás jedenásť
rokov. Ako hodnotí te tento
krok z dnešného pohľadu?
   − Počiatočné obdobie sa spája−
lo s problémami, začínali sme ťažko,
ale čas ukázal, že to bola dobrá
myšlienka. Troska, ktorá sa pred−
tým vyvážala za Šiklov, kde zaťažo−
vala životné prostredie, našla uplat−
nenie v stavebníctve. Postupne sa
jej využitie dostalo do povedomia
širokej verejnosti a dnes nachádza
uplatnenie hlavne ako podkladový
materiál pri výstavbe ciest a iných

stavebných objektov. (napr. na gol−
fovom ihrisku na Táľoch, pod Tes−
com či Lidlom...). Bola zabezpeče−
ná certifikácia umelého kameniva
podľa EN 13 043, EN 13 242  a  EN
12 620, ktoré dnes vyrábame v troch
základných frakciách, a to 0/8, 8/32
a 32/63 milimetrov. Ich predaj  za−
bezpečuje materská firma ŽP a.s.
Aké modernizačné kroky ste za−
znamenali v ostatnom čase?

   − V hodnotenom období nám
pribudol nový nákladný automo−
bi l  IVECO Trakker  v  hodnote
3 milióny 464 tisíc korún, kole−
sový nakladač FUCHS 350 za
8 mi l iónov 585 t is íc korún a
takt iež bola real izovaná bez−
prašná cesta. Do opráv, sme
napríklad v roku 2007  dali 4 mi−
lióny 455 tisíc korún.
Vašou prioritou sú požiadav−
ky ŽP a.s. K dispozícii ste
však aj ďalším zákazníkom.

Vlaňajší rok bol pre vás úspeš−
ný. Ako sa javí tohtoročná do−
terajšia bilancia?
   −  Plánované úlohy v oblast i
spracovania oceľového šrotu a
oceliarenskej trosky sme za prvý
štvrťrok 2008 splnili. Za dosiah−
nuté výsledky v roku 2007 a do−
terajšie obdobie roku 2008 ch−
cem poďakovať všetkým pracov−
níkom nášho závodu, pracovní−
kom ostatných prevádzkarní ŽP
EKO QELET, a.s., ale aj pracov−

Ťažšie ako získať je obhájiť

   − V súčasnosti je pre nás zau−
jímavou dodávka umelého ka−
meniva pre Izomat Nová Baňa,
pre ktorú vyrábame mesačne
700 ton. Poskytujeme zákazní−
kom služby nakladačov FUCHS,
zabezpečujeme potrebné úlohy
v rámci našej f i rmy, napríklad
pri spracovaní ťažko upraviteľ−
ných druhov oceľového šrotu a
pri drvení l iatiny.

níkom, s ktorými spolupracuje−
me v rámci ŽP a.s. ,  najmä z
ocel iarne, z oddelenia nákupu
šrotu a prevádzkarne centrálna
údržba.  Za vytváranie priazni−
vých podmienok patrí moje po−
ďakovanie aj vedeniu ŽP EKO
QELET, a.s .  Do budúcnost i
pra jem všetkým veľa e lánu a
zdravia.

O. Kleinová

Každý z nás vie, že získať akýkoľvek ti−
tul či víťazstvo je veľmi ťažké. Rovnako
však nie je ľahké získanú pozíciu ob−
hájiť. Tešiť nás preto môže skutočnosť,

vanou prácou zamestnancov ŽĎAS, a.s.,
preukazujú vysokú úroveň našej firmy.
   Rozhodne nejde o bezvýznamné oce−
nenie, pretože f i rma TOS Varnsdorf ,
a.s. ,  podobne, ako ŽĎAS, a.s. ,  bola v
roku 2007 veľmi úspešná a výrazne
prekročila ako plánovanú kontrakciu, tak
aj ziskovosť. Dosiahla celkový obrat asi
2,39 mld. korún (zodpovedá asi 250 stro−
jom) a zisk pred zdanením zhruba 350
mil. korún. Zároveň znížila financovanie
z tzv. cudzích zdrojov (pôžičky z bánk a
pod.) na minimum.
   Ako na vyhodnotení informoval generálny
riaditeľ TOS Varnsdorf, a.s., Ing. Miroslav
Bičiště, počítajú v súčasnosti s výhľadom
výroby zhruba do roku 2010. Najväčšími
odberateľmi sú tradične Česko a Sloven−
ská republika, nasleduje Nemecko, osta−
tok Európy (Fínsko, Francúzsko) a ostat−
né krajiny, vrátane zámorských a prímor−
ských štátov (Kanada, Čína, Rusko)). Plán
tržieb pre rok 2008 je 3,1 mld. (čo je asi
o 30 percent viac ako v roku 2007) a ne−
boja sa, že tento cieľ nesplnia. TOS Varn−
sdorf si plne uvedomuje, že tento pozitívny

trend hospodárskeho rastu raz skončí a v
prípade budúcej recesie sa už dnes sna−
žia významne dodávateľsky osloviť a pre−
sadiť na východné trhy.
    Nezanedbateľné nie sú ani investície.
Kým vlani investovali desiatky mil iónov
korún hlavne do výstavby novej montážnej
haly a modernizácie ostatných budov, vrá−
tane zlepšenia sociálneho zázemia pre
zamestnancov, v tomto roku plánujú in−
vestovať zhruba 150 miliónov korún, čo
zahŕňa jednak dokončenie výstavby haly
a hľadanie nových trhov, okrem toho aj
investície do vzdelávania a investície do
výskumu.

Ing. Vít  Chalupa

že v konkurencii takmer štyroch sto−
viek dodávateľov firma ŽĎAS, a.s., pri
jednom zo svojich významných dodá−
vateľov vydobytú pozíciu obhájila.
    Zástupca našej spoločnosti, Ing. Vít
Chalupa z oddelenia obchod, na zákla−
de cudzej dokumentácie bol pozvaný na
slávnostné vyhodnotenie najlepších do−
dávateľov firmy TOS Varnsdorf, a.s., za
rok 2007. Naši pracovníci tu ale neboli
prvýkrát. Zo strany firmy TOS, tradičného
výrobcu obrábacích centier, frézovacích
a vŕtacích strojov, boli pozvaní už v mi−
nulom roku.
   Akciová spoločnosť ŽĎAS bola aj za
rok 2007 ocenená v kategórii dodávate−
ľov vyrábaných dielcov s ročným obje−
mom od 1 do 10 mil iónov korún. Hlav−
nými kritériami pre vyhodnotenie najlep−
ších dodávateľov bolo, okrem rozsahu
dodávok, ešte dodržiavanie kval i ty a
zmluvných termínov. A keďže sme prá−
ve v tomto ohľade získal i  jedno z naj−
vyšších bodových ohodnotení, môžeme
povedať, že sme opäť dokázali, že naše
výrobky spojené s kvalitnou a kvalif iko−

Foto: I .  Kardhordová
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Študentské okienko

Poplatok bol
rovnaký aj v minulosti

Výpisy z účtov, ktoré dostali
klienti STABILITY, d.d.s., a.s.,
vyvolali rôzne polemiky. Po
vlaňajšej transformácii sa totiž
objavili na nich poplatky, ktoré
tam dovtedy nenašli. O vysvet−
lenie sme požiadali Ondreja DE−
MIANA, riaditeľa pobočky v
Banskej Bystrici:
 − Dňa 1. apríla 2007 bola v zmys−
le zákona zavŕšená transformácia
DDS Stabilita na Stabilita, d.d.s.,
a.s. Transformácia priniesla nie−
koľko zmien v účtovníctve, ktoré
vnímame pozitívne. Došlo k  jed−
noznačnému oddeleniu majetku
vtedajšej doplnkovej dôchodkovej
poisťovne od majetku klientov. Bol
vytvorený samostatný „Výplatný
fond“ a „Príspevkový fond“. V tých−
to fondoch je sústredený majetok
klientov. Podliehajú samostatné−
mu účtovníctvu, auditom a oso−
bitnej kontrole zo strany Národ−
nej banky Slovenska. Samotná
DDS Stabilita je len správca fon−
dov a účtuje zákonom stanovenú
úhradu za správu vo výške 3 per−
cent. Tento poplatok bol rovna−
ký i v minulosti, len štruktúra vý−
pisov bola jednoduchšia. Štruktúra
terajších výpisov je stanovená zá−

konom. Je veľmi podrobná a klient
vidí všetky pohyby na svojom
účte.
Možno to chápať ako adminis−
tratívnu zmenu a uvedené po−
platky existovali aj predtým, ale
v inej forme?
 − Áno, je to tak. Terajšia forma
vyplýva z princípu fungovania fon−
dov. Treba poznamenať, že i v
minulosti sme v spravodajcovi, kto−
rý je súčasťou výpisov, zverejňo−
vali výšku poplatkov, zverejňova−
li sme „hrubý výnos“ hospodáre−
nia i „čistý výnos“, ktorý bol pri−
pisovaný klientom. Celé to bolo
v globálnych číslach, ktoré si mu−
sel každý premietnuť do svojho
výpisu.
Klienti sa domnievajú, že po−
platky pohltia dve tretiny vý−
nosov, ktoré sú podľa ich doj−
mov za vlaňajší rok nižšie ako
predtým.
 − Čistý výnos, pripísaný klientom,
je zrovnateľný s minulým rokom,
dokonca o nejaké desatiny lepší.
Poplatky pohltia dve tretiny výnosu
FONDU, nie klienta. Výnos klienta
je nedotknutý. Samotný čistý vý−
nos klienta je ovplyvnený dvomi
základnými faktormi.
1. Globálny stav finančného trhu.

Ten je možné sledovať napr. na
vývoji úroku v bankovom sektore.
2. Konzervatívne vysoko bezpečné
investovanie. Stabilita, d.d.s., a.s
peniaze klientov neinvestuje do
žiadnych rizikových oblastí. Samo−
zrejme, konzervatívne investovanie
nemôže priniesť extrémne výnosy.
Systém je skutočne postavený na
veľkej výhode, ktorou je príspevok
zamestnávateľa.
Nehrozí klientom, že poplat−
ky budú ešte rásť?
 − Poplatky nemôžu narastať, pre−
tože horná hranica je pevne urče−
ná zákonom. Okrem toho, ako bolo
zverejnené v spravodajcovi v prie−
behu roka 2008, plánuje Stabilita,
d.d.s., a.s. znížiť poplatky pod
zákonom stanovenú hranicu.
 Záverom upozorňujem klientov,
že pracovisko DDS Stabilita v Pod−
brezovej bolo presťahované do
budovy „Informatiky“ na Kolkárni.
Stránkové hodiny sú každý
UTOROK od 7.30 do 14. hodi−
ny (obedňajšia prestávka od
12. do 13. hod.). Zároveň bolo
pracovisko vybavené online spo−
jením s centrom. To zabezpeču−
je možnosť okamžitej informácie
pre klientov, napr. o výške konta
a pod.                  O. Kleinová

 Stredoškolská odborná činnosť je
dobrovoľná záujmová činnosť mla−
dých perspektívnych vedcov, peda−
gogických a vedeckých pracovní−
kov. V školskom roku 2007−2008
bolo schválených 17 súťažných od−
borov – informatika, matematika,
fyzika, ochrana a tvorba životného
prostredia, strojárstvo, hutníctvo,
doprava, tvorba učebných pomô−
cok, didaktické technológie, eko−
nomika a riadenie, pedagogika,
psychológia, sociológia, problema−
tika voľného času a iné.
 Súťaž SOČ sa organizačne čle−
ní na školské, obvodné, regionálne
a krajské kolá ktoré vyvrcholia ce−
loštátnou prehliadkou súťaže.
Školské kolo na SSOUH ŽP a.s.
sa uskutočnilo vo februári 2008,
do ktorého žiaci pripravovali práce
pod vedením konzultantov z radov
pedagogických pracovníkov školy.
Do krajského kola postúpila prá−

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
ca autorov Jána Rosenbergera a
Jozefa Pavlovského s názvom
„Montáž potrubia“.
 Tému „Montáž potrubia“ si žiaci
zvolili hlavne preto, že s potrubím
sa každodenne stretávajú na vy−
učovaní, na praxi a aj doma. Jed−
ným z podstatných dôvodov bolo,
že učebné texty o jednotlivých
materiáloch sú roztrúsené v rôz−
nych učebniciach. Študenti ich zo−
zbierali a vytvorili plnohodnotnú
príručku, kde sú popísané poznatky
o jednotlivých materiáloch a za−
kreslené schémy jednotlivých ar−
matúr. Výsledok ich práce sa bude
využívať priamo pri štúdiu a au−
tori veria, že bude tiež vhodným
učebným textom pri príprave na
maturitné skúšky.
 Krajské kolo sa uskutočnilo v Ban−
skej Bystrici a usporiadateľom bola
SPŠ Jozefa Murgaša. Tohto roku
sa uskutočnil jubilejný 30. ročník.

Hodnotiaca komisia hodnotila jed−
notlivé práce v písomnej forme, a
každá práca bola obhajovaná pred
komisiou. Tu si autori ešte mohli
vylepšiť svoju pozíciu, pretože ko−
misia mala už dva týždne vopred
práce na posúdenie. Naši štvrtáci,
v náročnej konkurencii celého Ban−
skobystrického samosprávneho kra−
ja v kategórii „Tvorba učebných po−
môcok, didaktické technológie“,
skončili na štvrtom mieste.
 Aj keď je to len štvrté miesto,
skúsenosti zo súťaže sú na neza−
platenie. Žiaci si vyskúšali miesto
pred komisiou, obhajovali svoju
prácu – mali takú malú predpre−
miéru pred maturitnými skúškami.
A ich odporúčanie: rozhodnite sa,
zvoľte si tému, vypracujte, navrh−
nite, prihláste sa a vyskúšajte.

Ing. Ivan Majer

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystri−
ca 27. marca 2008 usporiadalo vedomostnú súťaž „Mladý
Európan“. Naši študenti tam samozrejme nemohli chýbať.
Aj oni, ako každý občan, chcú vedieť o EÚ čo najviac. Štu−
denti 3. B triedy − Boris Engler, Miloš Andreutti, René Smetka
− využili možnosť vyjadriť svoje názory a očakávania, tý−
kajúce sa budúcnosti Európy. Úspešne zvládli vedomost−
ný test i tematickú súťaž, žiaľ vo finále družstiev pri skla−
daní puzzle stratili čas a skončili na 5. mieste. Napriek tomu
čestne obhájili meno našej školy SSOUH ŽP a.s. pri pre−
zentovaní informácií o EÚ.

MLADÝ EURÓPAN

Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich
číslami od 1 – 10, podľa poradia dôležitosti, podľa vás im pripiso−
vanej. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú:
...... istota stáleho zamestnania,
...... bezpečnosť práce,
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti,
...... rast miezd,
...... informovanosť o náplni vlastnej práce,
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska,
...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti,
...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie,
...... kvalita stravovania,
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku,
...... kvalita vybavovania osobných a pracovných záležitostí na sek−
retariátoch,
...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku,
...... iné (napíšte). ..........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označte
ich číslami od 1 – 10, podľa poradia ich dôležitosti. Čísla napíšte
na vyznačené bodky.
Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom
čase pre mňa sú:

...... možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklisti−
ka a pod.),
...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí,
...... sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty,
kúpeľná liečba a pod.),
...... zabezpečenie úrazového poistenia,
...... zabezpečenie dopravy do zamestnania,
...... zdravotná starostlivosť,
...... možnosť dôchodkového pripoistenia,
...... možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase,
...... podpora kultúrnych podujatí zo strany firmy,
...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy,
...... iné (uveďte aké) .....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na personálnemu
odboru ŽP a.s. najneskôr do desiatich dní od vydania tohto čísla.

Ukazovatele spokojnosti

Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme
a odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, od−
strihnite a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou na per−
sonálnemu odboru.
Meno a priezvisko ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osobné číslo .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzkareň (odb. útvar) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUPÓN
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Jedálny lístok 21. – 27. 4. 2008 Jedálny lístok 28. 4. – 4. 5. 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

XXXI.
„Nebudem ti nič sľubovať,“ skočila
jej do reči zúrivo.
  Vystúpili. Jasné, mercedes, pozre−
la Aneta najprv na auto, potom na
rozľahlý dom. Ocko si žije, pomys−
lela si nahnevane, a mama si mu−
sela odtŕhať od úst, aby nám moh−
la poskytnúť to, čo sme chceli. Zo−
vrela pery, aby sa nedostala von
zlosť, ktorá namiesto toho, aby
ustupovala, očividne rástla. Zmobi−
lizovala všetky sily na jej udusenie.
„Prepáčte, Aneta,“ oslovila ju nezná−
ma. „Som doktorka Jana Santorová.
Nech sa páči, prejdeme dnu.“
  O chvíľu Aneta Korestová prekva−
pene hľadela na troch mužov, kto−
rí okamžite vstali z veľkých kresiel v
priestrannej, vkusne zariadenej
miestnosti. Spústa zelene, originál−
ne doplnky vytvárali dobrý pocit
útulnosti, istoty a bezpečia. Niečo
také cítila Aneta vo vile Emila Vág−
nera, kde rada trávila voľné chvíle,
zvlášť odo dňa, kedy zomrela He−
lena.
  Inga nervózne pokukovala po za−
mračenej sestre, hodila vystrašený
pohľad k doktorke Santorovej, kto−
rá povzbudivo kývla hlavou.
„Aneta,“ povedala Inga s mierne
stiahnutým hrdlom. „Dovoľ, aby som
ti predstavila manžela doktorky
Santorovej, inžiniera Pavla Santo−
ra.“
„Som rád, že vás poznávam, sleč−
na Korestová,“ zohol sa svetlovla−
sý muž k Anetinej ruke a príjemne
sa usmial.
„Nemusíš pokračovať,“ otočila sa
Aneta dvom zvyšným mužom chrb−
tom a uprela zrak na doktorku. „Din−
da poznám a ten tretí je určite − náš
otec. Načo sme sem prišli?“
  Pri poslednom slove sa Anete za−
triasol hlas, do zelenkastých očí
vstúpili slzy ľútosti. Prečo tento sym−
patický muž s šedivými vlasmi nedal
o sebe toľké roky vedieť? Aneta si
ho pamätala iného a premena ju
priam šokovala. Ach, mama...
  Doktorka Santorová prerušila roz−

pačité ticho. „Je to pre vás ťažké,
Aneta, ale ja viem, že ste inteligent−
né, rozumné, citlivé dievča a po−
chopíte, keď sa všetko dozviete.“
„Čo ak to nechcem vedieť?“ zašep−
kala. „Prečo sa ozval až po mami−
nej smrti? Prečo?“
„Kladiete otázky,“ usmiala sa. „Pred−
sa len chcete vedieť. Pokojne si
sadnite a porozprávajte sa. S man−
želom pripravíme zatiaľ niečo pod
zub.“
  Štefan Korest nemohol odtrhnúť
oči od mladšej dcéry. Veľmi sa obá−
val stretnutia s ňou, lebo Inga mu
povedala, ako lipla na matke. Ale
prišiel čas, aby sa dozvedela celú
pravdu. Ako začať? Pomohla mu
sama Aneta, pretože si uvedomila,
že keď už prišli z Brezna do Zvole−
na, nemala by byť cesta zbytočná.
„Počúvam,“ vyzvala otca s rozhod−
nutím nešetriť ho. „Sľubujem, že ti
nebudem skákať do reči. Vieme,
prečo ťa mama vyhodila, tak začni
tým, čo si robil potom.“
„Trvalo pár týždňov, kým mi došlo,
čo sa stalo,“ sústredil otec svoj po−
hľad na Anetu, pretože Inga už
bola oboznámená. „Vytriezvenie
bolo kruté hlavne preto, že som si
uvedomil nenahraditeľnú stratu.
Moje zmysly boli mimo mňa, keď
som sa vrhol vtedy na Ingu a nikdy
viac mi nenapadlo, že by som nie−
kedy nejakú ženu mohol znásilniť.
Jedného dňa mi prišiel do cesty
Pavol Santor a spolu so svojou
manželkou ma presvedčili, že mám
šancu na návrat k rodine. Vaša
matka bola pri balení mojich vecí
dôsledná, nezabudla na inžiniersky
diplom, ktorý mi otvoril možnosť
dostať sa k slušnému zamestnaniu.
Po roku som nabral odvahu k náv−
števe, lenže Helena...“ Zhlboka si
vzdychol, do očí sa mu vkradol
smútok. Inga sa pomrvila, no Ane−
ta sedela nepohnuto. „Jednoducho
ma vyhodila. Hovoril som si dobre,
ešte počkám. Každá ušetrená koru−
na patrila vám trom, ale Helena
peniaze tvrdohlavo odmietala. Ne−
chcela mi o vás vôbec nič povedať,
prosil som ju aspoň o fotografie a
ona? Začala sa vyhrážať súdom za
zneužitie maloletých dcér, ak sa s
vami budem pokúšať stretnúť.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Pondelok 28. 4.
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Brav. mäso na srb. spôsob, sl. ryža, šalát
Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo

Šéfovský šalát
Šúľance so strúhankou

Utorok 29. 4.
Polievka: hŕstková, pečivo

Sedliacka brav. pečienka, čer. kap., knedľa
Peč. kuracie stehno, zel. ryža, šalát

Kapor na rošte, dus. zelenina, zemiaky
Lahôdkový šalát, pečivo

Dusené bravčové mäso s kelom
Škvarkové pagáče

Streda 30. 4.
Polievka: slepač. s cestovinou, pečivo

Bravčový rezeň s pečeňou, zem., šalát
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Zeleninová pizza so salámou
Jesenný šalát, pečivo

Švajčiar. sójové zem., uhorkový šalát
Palacinky s lekvárom a čokoládou

Štvrtok 1. 5. (sviatok)
Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo

Vypráž. brav. rezeň, zem. šalát s majon.
Kuracie soté na hubách, tarhoňa, šalát

Piatok 2. 5.
Polievka: šurdica, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Morčacie prsia s paprikou a brok., ryža, šalát

Lečo s klobásou, zemiaky
Zelotofu, pečivo

Plnené hovädzie mäso, obloha
Pečené buchty s tvarohom, kakao

Sobota 3. 5.
Polievka: sedliacka, pečivo

Hovädzí rezeň obaľovaný, zem., šalát
Brav. rezeň na zelen. korení, cestovina

Nedeľa 4. 5.
Polievka: zel. s haluškami, pečivo

Segedínsky brav. guláš, knedľa
Kurací rezeň Curry, ryža, šalát

Pondelok 21. 4.
Polievka: oravská fazuľová, pečivo

Kur. stehno na smotane s hlivami, knedľa
Námornícke hovädzie mäso, ryža, šalát
Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky

Svieži letný šalát, pečivo
Rezance s tvarohom, zakysanka

Kakaový kysnutý závin, kakao
Utorok 22. 4.

Polievka: roľnícka, pečivo
Belehradský brav. rezeň, op. zem., uhorka
Kurac. rezeň s broskyňami, tarhoňa, šalát

Šampiňóny na paprike, cestovina
Pórovo − hráškový šalát, pečivo

Francúzsky fazuľkový nákyp
Tvarohový nákyp s čerešňami

Streda 23. 4.
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo
Hrádocký hovädzí závitok, ryža, šalát
Nitrianske bravčové stehno, knedľa

Úd. mäso, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Cestovinový šalát špenátový

Kuracie prsia na hubách s jogurtom, obloha
Zapekané rezance s lekvárom a makom

Štvrtok 24. 4.
Polievka: frankfurtská, pečivo

Bravčový guláš, cestovina
Vyprážané kur. stehno, zemiaky, šalát

Šunkové fliačky, cvikla
Šalát zo sur. zeleniny s jogurtom, pečivo

Natural rizoto so zeleninou
Zem. knedličky slivkové so strúhankou

Piatok 25. 4.
Polievka: cesnaková s haluškami, pečivo

Plnená paprika, knedľa
Morčacie prsia so syr. a špenát., ryža, šalát

Zemiak. − bryndzové pirohy so slaninkou
Grécky šalát, pečivo

Pórový nákyp, paradajkový šalát
Ovocný kysnutý koláč, kakao

Sobota 26. 4.
Polievka: zem. gulášová, pečivo

Bravčový rezeň na hubách, zem., šalát
Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa

Nedeľa 27. 4.
Polievka: hrášková s hubami, pečivo

Hutnícke bravčové stehno, knedľa
Arabské kuracie prsia, ryža, šalát

Popoludní som si vybehla do záhrady. Takú klasickú, oplotenú, kde treba kopať,
takú nemám. Ja chodím do tej verejnej, do prírody. Vybehla som natrhať trá−
vu psicu pre mačky a pozrieť, čo v záhrade už rastie. Našla som veľa zaujíma−
vého – hotový second hand obalových materiálov, autodielcov, bytového za−
riadenia, odevov či obuvi. Ale nie to som chcela nájsť. Plantáže pŕhľavy ute−
šene pučia a výhonky sú už konzumovateľné. Púpava a žerucha ešte raší os−
týchavo, ale dá sa. Nazbierala som si teda prvý základ na jarný šalát.
Že púpavu? Zdá sa vám to čudné. Veď to jedia len králiky či kozy. Máte
pravdu, ale...

... zelená je dobrá
Konzumácia zelených listov je pre náš
organizmus veľmi dôležitá. Vedci pred−
pokladajú, že tajomstvo dlhovekosti
niektorých etnických skupín spočíva
práve vo vysokej spotrebe čerstvých
zelených rastlinných častí. Zelené sfar−
benie spôsobuje obsah chlorofylu. Pre−
to čím je rastlina tmavšie zelená, tým
lepšie. Chlorofyl dodáva nášmu telu
horčík, pomáha využívať fosfor a žele−
zo. Prospieva látkovej premene, imu−
nite, dobrej kondícii nielen tela ale aj
mysle, zabraňuje artérioskleróze. Pô−
sobí dezinfekčne a hojivo
aj pri ťažkoliečiteľných ra−
nách. Možno namietate,
že listová zelenina je hor−
ká. No práve obsah hor−
čín robí túto zeleninu ta−
kou prospešnou pre naše
trávenie a vstrebávanie
výživných látok z potravy.
Neodmietajte horké šalá−
ty. Vďaka nim môže vy−
rásť zdravšia, odolnejšia a zdatnejšia
populácia. Skúste sa aspoň raz zaťať
a vyskúšajte šalát z vlastnoručne na−
zbieranej „zeleniny“, ktorej máme plnú
verejnú záhradu. Nazbierajte si púpa−
vové listy, sedmokrásku, borák, čakan−
ku, mladé stonky a kvetné púčky sl−
nečnice, hluchavku, pŕhľavu a urob−
te si z nich šalát. Na dochucovanie
používajte tiež čerstvé bylinky, či už
klasické ako majorán, saturejku, ba−
zalku, pažítku, tymián, medovku, ore−

gano, rozmarín ale aj menej použí−
vané, ako napríklad žerucha, levan−
duľa, angelika, mäta pieporná. Zelené
listy sa dajú spracovať aj tepelne, dajú
sa aj odšťavovať. U mňa v kuchyni však
prevládajú vo forme šalátov. Pokiaľ
konzumáciu tých z prírody nezvláda−
te, aj tak je lepšie, ako nič, jesť rôz−
ne odrody hlávkového šalátu, rukolu,
čakanku, fenikel, endíviu. Trh ponú−
ka naozaj veľké množstvo.
   Zelené šaláty pripravujem viac−
menej rovnako. Surovinu umyjem v
studenej vode a zbavím prebytočnej
vody. Už dlhšie uvažujem o šalátovej

odstredivke, ale zatiaľ ju
nevlastním. Pokiaľ konzu−
mujem šalát len tak, voda
na listoch nevadí. Ale po−
kiaľ ich ochucujem, voda
zálievku alebo dresing rie−
di a robí šalát nevzhľad−
ným.
   Šalátové listy pokvap−
kám kvalitným, za stude−
na lisovaným olejom (oli−

vový, sezamový, orechový či iný),
troškou citrónovej šťavy, bylinkami,
opekanými semienkami (napríklad
slnečnicovými), prípadne dresingom.
Ja rada používam mierne modifi−
kovanú podobu francúzskej záliev−
ky „vinaigrette“. Asi lyžicu dijonskej
horčice vymiešam s lyžicou medu,
dvoma lyžicami olivového oleja a
lyžicou balzamikového octu. Majo−
nézové a hotové dresingy používam
minimálne, radšej si pripravím jo−

Zelená záhrada
gurtový. Biely jogurt ochutím:
− nakladaným strúhaným chrenom,
− dijonskou horčicou,
− cesnakom,
− sójovou omáčkou
− balzamikovým octom,
− prípadne niečím iným, čo ma
momentálne napadne.
Zálievky či dresingy umiestnime na
listy a konzumujeme. Doplníme
(opäť) podľa fantázie, bylinkami či
semienkami. Pokiaľ ide o množ−
stvo, zelená má zelenú. Šalát mô−
žeme v akomkoľvek neobmedze−
nom množstve na raňajky, obed ale−
bo večeru. Ako však poznám slo−
venskú náturu, drží sa hesla: šaláty
nechceme a...

... rezne si nedáme

Aby som zadosťučinila aj tejto sku−
pine konzumentov, ponúknem im
nie klasické bravčové rezne, ale
krekrové kuracie nugetky. Neľakajte

sa a skúste. Určite neobanujete,
príprava je jednoduchá a výsledok
delikátny.
  Kuracie prsia nakrájame na
hrubšie rezance, naložíme ich do
jogurtu a dáme odpočívať, odbor−
ne povedané marinovať, do chlad−
ničky, najlepšie na 24 hodín. Pred
konečnou úpravou si pripravíme
obaľovaciu zmes a to tak, že kre−
kry, podľa chuti alebo aktuálnej po−
nuky v obchode, dáme do pevnej−
šieho sáčka a za pomoci vlastných
končatín prípadne váľka na cesto či
iných pomôcok ich rozdrvíme do
podoby hrubšej strúhanky. Ak sa v
obaľovacej zmesi vyskytnú väčšie
kúsky, nie je to na škodu, skôr na−
opak. Na mriežku si rozložíme pa−
pier na pečenie a predhrejeme rúru
na asi 200 stupňov Celzia. Odpoči−
nuté mäsko vyberieme z chladnič−
ky, jednotlivé kúsky vyberieme z
jogurtu a pováľame ich v podrve−

ných krekroch. Uložíme na papier
a dáme piecť. Po 15 až 20 mi−
nútach by mal  povrch zhnednúť
a vynikajúco voňať. To znamená,
že je potrebné ešte nejaký čas
odolávať pokušeniu ochutnať a
jednotlivé kúsky nechať (aspoň
trochu) vychladnúť. Ku kuracím nu−
getkám si môžeme naložiť veľkú
porciu niečoho zeleného (to bude
tá zdravá verzia) alebo niečo z kla−
siky,  ako zemiaky či ryžu (čo bude
ešte stále „light“ verzia).
Samozrejme že i táto základná
verzia sa dá upravovať podľa neob−
medzenej fantázie. Do jogurtovej
marinády môžeme pridať soľ, tro−
chu octu, bylinky či cesnak, krekry
pre obaľovanie môžeme použiť tiež
s rôznou príchuťou, prípadne ich
obohatiť sezamovými, slnečnicovými
či inými semienkami.
Dobrú chuť!

(o.c)

Kulinársky občasník
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170. výročie dychovej hudby

Otázka: Kedy vznikol spevokol Slovan a kto bol jeho
prvým dirigentom?

Ku
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Jazykové
okienko

„Odišiel si,  v srdci bolesť zanechal, tak rýchlo a
bez rozlúčky, to nik nečakal. Slza nám steká po
líci, zabudnúť nedá, aj keď hľadíš na nás z neba,
čas plynie ako tichej vody prúd, kto mal Peťa rád,
nevie zabudnúť.“
Dňa 25. apríla uplynú dva roky odvtedy, čo nás
navždy opustil náš milovaný syn

Peter CHOVAN z Mýta pod Ďumbierom.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami ti−
chú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodičia, bratia Ján a Sláv−
ko s rodinami

. . .
„Čas plynie ako tichej rieky prúd, mali sme ťa radi
a nedokážeme zabudnúť.“
Dňa 29. apríla uplynie päť rokov odvtedy, čo nás
navždy opustil náš milovaný

Miloš ŠEDIVKA.
S láskou spomína manželka, syn a ostatná smú−
tiaca rodina

. . .
„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“
Dňa 25. apríla uplynie druhé výročie úmrtia našej
drahej maminky, svokry a starinky

Anny ŠUHAJDOVEJ z Lopeja.
S láskou spomínajú dcéra Hanka s manželom Dušanom, vnučky Ivka,
Aninka a ostatná rodina

. . .
“Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať a s bolesťou v srdci na teba
spomínať.”
Dňa 23. apríla uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako
nás opustil milovaný manžel, otec, starý a pras−
tarý otec

Július KAZÁR.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnú−
čatá

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

V marci odišli do dôchodku
Ladislav DUNAJSKÝ, Ivan MEDVEĎ, Jozef RONČÁK

a do predčasného dôchodku
Oľga MOLČANOVÁ, Jaroslav PŠENČÍK.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďa−
kujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov pra−
jeme veľa slnečných dní.

aprílovýmaprílovýmaprílovýmaprílovýmaprílovým
pracovné jubileá

Peter GAJDOŠ, Marian GREGOR, Milan JANČIAR, Jozef JA−
NOŠTIAK, Ing. Ida KORINTUŠOVÁ, Marian KRUPA, Ing. Peter
MYDLIAR, Katarína PETRÍKOVÁ, Jozef PÍTA, Anna PRISTAŠOVÁ,
Vladimír ŠEFRANKO, Anna TŔNIKOVÁ

životné jubileá
Jozef BOBKOVIČ, Anna BRUNOVSKÁ, Božena BRVENÍKOVÁ, Alena
FILLOVÁ, Mária GAJDOŠOVÁ, Peter JUROŠ, Zdeno KEREŇ, Ive−
ta KINDERNAYOVÁ, Ing. Zdeno KOŠIČIAR, Ivan KRAJČI, Ing. Marta
KRAJČIOVÁ, Anna KURACINOVÁ, Miroslav MAJLIŠ, Jozef MISTRÍK,
Marcel MRLIAN, Ján MUCO, Gustáv NÁTHER, Ing. Mária NIKLOVÁ,
Miroslav PALIDER, Branislav RIDZOŇ, Milan RYBOŠ, Marián SABO,
Štefan SLÁVIK, Ľubomír SRNKA, Zora ŠANDORYOVÁ, Jozef ŠTUL−
RAJTER, Dobroslav TOMČÍK, Anna VACULČIAKOVÁ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU

PIONIERSKA 2
V BREZNE

uskutoční výberové konanie do
triedy s rozšíreným vyučovaním
cudzích jazykov (od 3. ročníka)
− anglický a nemecký jazyk.
Prihlášky môžu záujemcovia
doručiť na Riaditeľstvo ZŠ s
MŠ, Pionierska 2 Brezno, do
22. apríla 2008 . Na ich zá−
klade bude dieťa pozvané na
výberové konanie 29. aprí−
la 2008 o 8. hod. v budove
školy. Viac informácií na

www.zsbrezno.edu.sk

Riaditeľstvo Základnej školy
s materskou školou Karola
Rapoša, Pionierska 4 v
Brezne, v školskom roku 2008/
2009,  otvára v piatom ročníku
triedu s rozšíreným vyučova−
ním matematiky a prírodo−
vedných predmetov (s vyučo−
vaním anglického, nemeckého,
francúzskeho a ruského jazy−
ka...). Písomné prijímacie poho−
vory budú 24. apríla o 9. hodi−
ne v uvedenej škole. Bližšie in−
formácie na tel. čísle 0904
489355, e−mail: rs4@stonline.sk
alebo www.zspionbr.edu.sk

  V slovenčine vo význame začať
rozvíjať, začať, pripojiť sa k niečo−
mu, použiť ako východisko, vziať si
niečo za základ na nejakú činnosť,
spojiť, predĺžiť − používame slovesá
nadviazať, nadväzovať (napr.
nadviazať rozhovor, nadviazať na
predchádzajúce diplomatické sty−
ky, nadväzovať na dobré výkony,
nadväzovať na svojich predchodcov,

Nadviazať,
nadväzovať

nadväzovať tradície, nadviazať pre−
trhnutú niť, nadviazať lano). Od slo−
vesa nadväzovať je utvorené aj
pod. meno nadväznosť , prídav−
né meno nadväzný a príslovka
nadväzne.
   Vo význame viazaním zhotoviť,
nahromadiť, pripraviť istý počet
niečoho používame sloveso navia−
zať (napr. naviazať kytice, navia−
zať veľa snopov, naviazať si do
uzlíka).                     (internet)

   Okolo päťdesiatčlenný spevokol
vznikol v 1926. Prvým jeho pred−
sedom  bol A. Randuška, dirigen−
tom Karol Hübner, pomocným di−
rigentom O. Schlosser a tajomní−
kom K. Chudík. Úradnícke spevác−
ke teleso bolo určitou protiváhou
robotníckemu tamburášskemu zbo−
ru. Jeho prvé vystúpenie bolo ve−
nované 100. výročiu smrti Beetho−
vena. Okrem zborových piesní mali
v programe klavírny prednes, husle
so sprievodom klavíra a dve z Be−
ethovenových piesní pre barytón,
v podaní členov spevokolu, prípad−
ne prizvaných hostí. Uvedený sláv−
nostný koncert  mal značný ohlas.
Vo svojich začiatkoch vystupovali
členovia spevokolu na rôznych spo−
ločenských akciách: na prvomájo−
vej akadémii s Piesňou práce, pri
odhalení pamätnej dosky Sama
Chalupku v Hornej Lehote...
Programovú skladbu pre zájazdové
vystúpenia tvorili piesne L. Bellu,
B. Smetanu, Ľ. Vansu, Ľ. Izáka
– Lihoveckého, V. Kopeckého, J.
Valašťana – Dolinského, B. Bullu,
J. Kadavého, V. Figuša Bystrého,
Š. Fajnora a ďalších. Členovia
zboru sa venovali aj uvádzaniu

SpevokolSpevokolSpevokolSpevokolSpevokol
SLOVSLOVSLOVSLOVSLOVANANANANAN

pochybných komických spevohier,
inokedy kombinovali program kla−
vírnymi sólami a spevom sólistov.
Kratší čas bol dirigentom spevo−
kolu aj Peter Hýrošš a Arpád Al−
massy. Koncom predmníchovské−
ho Československa začala činnosť
tohto súboru upadať.
    Nakoľko bol spevokol Slovan
členom úradne povoleným ústre−

dím Zväzu slovenských speváckych
zborov v Martine, nehrozil mu v
tomto období zákaz činnosti, ako

mnohým speváckym zborom na
Slovensku. Napriek tomu jeho čin−
nosť v štyridsiatych rokoch upadala
a príležitostné vystúpenia uskutoč−
ňoval spevokol len s veľkými ťaž−

kosťami.
Spracovala V. Kúkolová z archív−
nych materiálov HM ŽP a.s.

Správna odpoveď 5. kola: Tamburášsky zbor pri R. T. J.
Podbrezová založil v roku 1922 Václav Prokop.

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

S komédiou talianskych autorov
Diega Ruiza a Fiony Bettaniniovej
„Bez předsudků“ sa v Dome kultúry
ŽP predstavia členovia pražského
divadla Kalich. Vynikajúca komédia
predovšetkým o kamarátstve, tajom−
stvách, zvedavosti a o fungovaní
dvoch zdanlivo nespojiteľných svetov
– ženského a mužského, v poda−
ní dvoch protagonistov Jany Pav−
lovej a Pavla Zedníčka. Vstupenky
na predstavenie, ktoré sa usku−
toční 23. apríla o 19. hod., si
záujemcovia môžu zabezpečiť
prostredníctvom sekretariátov pre−
vádzkarní a odborov.

„Bez předsudků“

Predám 130 litrovú zásuvkovú
mrazničku, zn. Calex. Kontakt:
0908 661 557

. . .
Rehabilitačno − kondičná masáž v
Telocvični na Štiavničke. Kontakt:
0903 221 274
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V druhom turnaji nadstavbovej časti Extraligy, 5. apríla v kolkárni Interu Bratislava, zvíťazilo extrali−
gové A – družstvo KO ŽP Šport, a.s. V záverečných turnajoch si už po deviaty raz za sebou vybojo−
valo titul majstra Slovenskej republiky. Svojich priaznivcov, v boji o čo najlepšie umiestnenie v maj−
strovskom šampionáte, potešilo aj extraligové béčko, ktoré skončilo tretie. Poradie druhého turnaja:
1. KO ŽP A 3560, 2. Inter Bratislava 3428, 3. KO ŽP B 3335, 4. Slavoj Veľký Šariš. Záverečné tur−
naje sa odohrajú na pôde tohtoročného majstra SR, 26. apríla v Dome športu ŽP a.s.                     (kys)

Deviaty majstrovský titul našich kolkárov
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Dorastenci
zatiaľ vedú
o jeden bod

  Druhé kolo nadstavby o
majstra Slovenska v doras−
teneckej lige, sa uskutočni−
lo 6. apríla s výsledkami: 1.
ŠKK Trstená 1719, 2. ŠK
Modranka 1692, 3. KO ŽP
1678, 4. Zentiva Hlohovec
1668, 5. MKK Stará Turá
1627 a 6. Lokomotíva Vrútky
1539.                     (kys)

 Majstrovstvá Banskobystrického
kraja jednotlivcov v kolkoch, kate−
górie žiačky, dorastenky, dorasten−
ci, juniorky a juniori, sa uskutoč−
nili v kolkárni Domu športu Pod−
brezová. Naše kolkárske nádeje si
v každej kategórii vybojovali maj−
strovský titul. V kategórii žiačok
sa majsterkou SR stala Domi−
nika Kyselicová  (489 bodov).
Všetky tri prvé pozície v kate−
górii dorasteniek obsadili naše
hráčky – majsterkou SR sa stala
Nikola Kurpášová (533), druhá

V BANSKOBYSTRICKOM
KRAJI NAJLEPŠÍ

bola Kristína Diabelková (528) a
tretia Ivana Makovníková (510).
Rovnako si prvé tri priečky pode−
lili dorastenci – majstrom SR
sa stal Michal Svitek (589), dru−
hý bol Marek Mihok (574), tretie
miesto obsadil Ľuboš Svitek (551),
šiesty bol Jaroslav Romančík (509).
V juniorskej kategórii si maj−
strovský titul vybojovali − Do−
minika Skalošová  (479) a
Tomáš Herich (576), Tomáš Dil−
ský bol druhý (565).

(kys)

Pešta druhý
 V Banja Luke v Bosne a Herce−
govine sa 11. – 12. apríla usku−
točnil Turnaj NBC A kategórie. V
súťaži družstiev obsadili naši kol−
kári tretiu priečku, keď v prvom zá−
pase podľahli výberu Borac Integ−
ral Banja Luka 3:5. V zápase o
3. miesto náš tím zvíťazil nad vý−
berom Banja Luka 5:3. V jednot−
livcoch obsadil výborné druhé
miesto Jozef Pešta (na snímke),
keď mu víťazstvo v turnaji uniklo
len o jediný bod.               (Kys)

Odštartovali
cyklistickú sezónu

 V Turčianskych Tepliciach sa 6.
apríla uskutočnilo 1. kolo Slovenské−
ho pohára v MTB, v disciplíne cros−
scountry, v ktorom zástupcovia Cyk−
listického klubu ŽP Šport, a.s., ob−
sadili v kategóriách − mladší žiaci
a žiačky: 1. miesto Tereza Med−
veďová, 4. Pavol Kvietok, starší
žiaci: 6. Peter Štulrajter, 13. On−
drej Glajza, kadeti: 3. Natália
Šimorová, muži: 1. Milan Barényi,
2. Lukáš Hanus, 5. Martin Haring
a 13. Marián Šimora.         (mm)

 Po trojtýždennej prestávke sa 5. apríla naplno rozbehla extrali−
gová volejbalová súťaž, ktorá okrem súbojov o medaily ponúka
aj zápolenia o umiestnenie. Horehronský zástupca – Volejbalo−
vý klub ŽP Šport,  bojuje o účasť v malom f inále – o 5. miesto.
Na Horehroní sa hral opäť extraligový volejbal, keď volejbalistky
ŽP Šport, v skupine bojujúcej o 5. – 8. miesto hral i  prvý zápas
s VTC Pezinok. Víťazstvom 3:0 si vytvorili pred odvetou v Pezinku
dobrú pozíciu pre postup do súboja o piate miesto. V odvete 2.
kola play off vyhral i  2:3 (−22, 17, −15, 19, −8) a zvýši l i  stav sé−
rie na 0:2.
Vyjadrenie trénera M. Múku:  „Už po prvom zápase bolo o po−
stupujúcom viacmenej rozhodnuté, potvrdili sme to vyhratým prvým
setom. Dnes dostali príležitosť všetky hráčky, väčšinu zápasu sme
hrali v rôznych zostavách, čo sa prejavilo na menšej zohranosti.
Dievčatá však všetky zlomové situácie zvládli, s čím som spokojný.
Aj keď podľa vývoja zápas strati l  svoje opodstatnenie, mal svoj
význam a obe strany k nemu pristúpi l i  zodpovedne. V súboj i  o
5. miesto nás v stredoslovenskom derby na domácej pôde čaká
Ži l ina (19. apr í la o 17. hod.)  a ver ím, že potvrdíme umiestne−
nie z dlhodobej časti.“                                                (sl)

Víťazné v boji o malé finále

To u r  d e  C a m e r o u n
 Členovia Cyklistického klubu ŽP Šport, a.s., Róbert Glajza a Ivan Víglaský, sa od 26. marca do 7. apríla
zúčastnili etapových pretekov Tour de Cameroun, kateg. UCI 2.2., v ktorých štartovali pod hlavičkou re−
prezentačného výberu Stredoslovenského regiónu. V osemetapových pretekoch sa zišlo trinásť tímov. Do−
minovali africké družstvá, z Európy tu okrem Slovákov mali zastúpenie dva francúzske, taliansky a nemec−
ký tím. Nepríjemné boli nielen vysoké teploty, ale aj presuny medzi jednotlivými etapami, ktoré boli často
viac ako dvestokilometrové, čo bolo zvlášť náročné pre Európanov. Avšak slovenský tím sa prejavil ako
najodolnejší, keď obaja naši pretekári dosiahli po dve etapové víťazstvá. Víglaský obsadil celkovo štvrté
a Glajza piate miesto. Nebyť zaváhania v úvodnej etape, kde do cieľa prišla trojčlenná skupina so znač−
ným náskokom, bolo by celkové hodnotenie z pretekov určite ešte úspešnejšie.
Obidvoch pretekárov sme sa opýtali na dojmy z pretekov a z pobytu v exotickom Kamerune:

Ivan Víglaský
 − Po prílete do hlavného mesta v južnej
časti krajiny nás čakal transfer armádnym
lietadlom na sever. Samotný odlet sa po−
daril až na tretí deň po prvotne plánova−
nom odlete. Z tohto dôvodu museli pre−
teky odštartovať o deň neskôr a jedna eta−
pa musela byť zrušená. No organizátori si
nemohli dovoliť zrušiť žiadnu etapu v se−
vernej časti z politických dôvodov a tak sa
po dohode zhodli na zrušení jednej etapy
v centrálnej časti krajiny. Na severe nás
šokovala teplota, ktorá sa už doobeda
šplhala k hodnotám 40 − 44 stupňov Cel−

zia a takmer nulová vlhkosť
vzduchu, kvôli ktorej mal člo−
vek neustále pocit sucha v
ústach. Ale práve vďaka nízkej
vlhkosti sme teploty znášali
prekvapivo dobre, no vedeli
sme, že nemôžeme oklamať
svoje telá a tak sme sa aj v
prvé dni správali a prvé etapy
sme brali hlavne ako aklima−
tizáciu. Napriek tomu sa však
už v druhej etape – v hromad−

tili sme sa oveľa viac, z dôvodu vysokej vlh−
kosti. V skrátenej etape sa mi podarilo do−
tiahnuť sólový únik do víťazného konca. V
ďalšej etape, ktorá mala dojazd na úpätí
najvyššej hory centrálnej Afriky – Mount Ca−
meroun, sme za pomoci celého tímu úto−
čili na žltý dres vedúceho pretekára. Po−
darilo sa nám stiahnuť takmer dve minú−
ty z náskoku lídra celkového poradia, no
ten mal k dobru ešte ďalšie tri minúty. Po−
sunul som sa ale na štvrté miesto v cel−
kovom poradí. V hlavnom meste Kamerunu
– Yaounde, kde boli odštartované dve zá−
verečné etapy, slovenský tím ukážkovo
spolupracoval. Cieľ poslednej etapy bol
jasný, atakovať stupne víťazov celkového
poradia. Snahu nášho tímu však marila
dokonalá spolupráca štyroch domácich tí−
mov, ktorí sa báli Slovákov ako čert svä−
tenej vody. Nakoniec to dopadlo celkovým
štvrtým miestom pre mňa a piatym pre
Róberta. Tour de Cameroun boli nádher−
nými pretekami prekrásnou krajinou. Cesty
vždy lemovali tisíce divákov. Celá krajina
žila touto športovou udalosťou a s napä−
tím sledovala osudy svojich favoritov. Ve−

ríme, že na budúci rok sa opäť vrátime do
bojov o ukoristenie žltého dresu.
Róbert Glajza
 − Mali sme krátku dobu na aklimatizáciu
po prílete, čo sa ukázalo ako nevýhoda
pred prvou etapou, keďže sme prekona−
li teplotný rozdiel z nula do štyridsať stup−
ňových horúčav. Preteky začínali na se−
vere Kamerunu, kde teraz vrcholí leto,
preto sme sa v prvej etape len zoznamo−
vali s prostredím a podmienkami, čo nás
možno stálo aj celkové víťazstvo. Najlepší
africký tím sa dostal do celkového vede−
nia, nasledovné etapy sa zamerali na
udržanie žltého dresu, my sme potom mali
dobré šance bojovať o pódiové umiestne−
nie v jednotlivých etapách a podarilo sa
nám posunúť aj v celkovom hodnotení.
Veľmi nepríjemné boli presuny medzi eta−
pami, ktoré často trvali dlhšie ako jednot−
livé etapy. Dovolím si povedať, že niekto−
ré európske tímy boli silnejšie ako náš,
nedokázali sa ale vyrovnať s náročnými
podmienkami a špecifickou organizáciou
pretekov...

M. Mikuštiak

V domácom zápase nášho áčka s Humenným sa zrodila jednogólová
remíza. Gól za náš tím vsietil Róbert Tomka.    Foto: I. Kardhordová

nom dojazde, podarilo presadiť Robovi a
pripísať tak prvé víťazstvo na slovenské
konto. Po troch etapách na severe kraji−
ny a nekonečných transferoch autami
medzi hlavnými mestami provincií sme opäť
leteli armádnym lietadlom. Presunuli sme
sa do západnej časti, kde pokračovali pre−
teky horskými etapami. No hneď prvú z nich
nám museli skrátiť, nakoľko veľká časť ba−
tožín sa pri transfere do lietadla nezmestila
a tak sme sa k nej dostali až na druhý deň
poobede. Skrátená etapa však bola po ce−
lom dni čakania o to náročnejšia. Klíma
bola o 7 – 10 stupňov chladnejšia, ale po−


