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Verejné diskusné fórum
Slovenská republika vo vnútri alebo mimo EÚ
Dňa 2. marca 2012 sa v Dome
kultúry v Banskej Bystrici uskutočnilo Verejné diskusné fórum
na tému: „Slovenská republika vo vnútri alebo mimo EÚ.“
Podujatie bolo zamerané na
aktuálne otázky členstva SR v
Európskej únii a uskutočnilo sa
pod odbornou garanciou prof. Ing.
Jozefa Medveďa, PhD., prorektora a člena Predstavenstva BIVŠ
(Bankovní institut vysoká škola)

Praha. Vystúpil s prvou témou
diskusného fóra „ Fundamentálne
a inštitucionálne problémy financií EÚ.“ JUDr. Miroslav Lajčák,
výkonný riaditeľ Európskej služby vonkajšej činnosti pre Európu
a strednú Áziu, priblížil prítomným
problematiku „Zahraničnej politiky
Európskej únie“ a tretím prednášajúcim bol JUDr. Maroš Šefčovič,
PhD., podpredseda Európskej komisie, komisár pre inštitucionálne

vzťahy a administratívu, ktorý sa
zaoberal problematikou: „Kríza
eura vo vzťahu k Slovenskej republike.“ Dané témy vyvolali širokú
diskusiu, v ktorej vystúpil aj predseda Predstavenstva Železiarní
Podbrezová Ing. Vladimír Soták.
Toto verejné diskusné fórum opäť
potvrdilo, že uvedená problematika rezonuje v našej spoločnosti
a dostáva sa do pozornosti širokej
verejnosti.
ok

Audity potvrdili funkčnosť systémov
Dňa 23. februára 2012 sa uskutočnil dohľadový audit Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, ktorý vykonala
certifikačná spoločnosť SGS Slovakia s.r.o. Aký je záver?,
opýtali sme sa Ing. Petra Peťku, manažéra kvality ŽP a.s.:
- Počas auditu neboli zistené
žiadne nezhody. Bola podrobne
preverená dokumentácia všetkých
auditovaných oblastí podľa vopred
dohodnutého plánu auditu a môžem skonštatovať, že pripravenosť na dohľadový audit systému
manažérstva kvality bola zabezpečená výborne. Som rád, že povedomie našich zamestnancov sa
v tejto oblasti prehlbuje a natrvalo

zakoreňuje do ich činností.
Zároveň sa uskutočnil aj audit
systému bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa OHSAS
18 001. O záveroch nás informoval Ing. Jozef Hlaváčik, vedúci odboru bezpečnosti práce.
- Aj v tomto prípade boli preverované požiadavky systému
riadenia bezpečnosti práce podľa schváleného plánu auditu.

Podnety pre zlepšenie, ktoré
boli navrhnuté, budú určite riešené tak, aby bola bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci zabezpečená pre všetky osoby
v areáli ŽP a.s. Odbor bezpečnosti a hygieny príjme také
opatrenia, aby používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov bolo samozrejmé
aj u externých, ako u našich
zamestnancov. V závere auditu bolo potvrdené, že systém
riadenia bezpečnosti práce je
funkčný a zabezpečovaný na
vysokej úrovni.
ok

VOĽBY 2012

Volebné právo je naša povinnosť.
Občianska, ale aj morálna. Ak máme svoj názor, mali by sme ho vyjadriť. Ak sa volieb nezúčastníme,
budeme si vyčítať, že sme nevyužili
šancu niečo zmeniť a zároveň zvýšime šancu tým, s ktorými nesúhlasíme. Predčasné parlamentné
voľby sa uskutočnia 10. marca od
7. do 22. hodiny. Nezabudnite si so
sebou zobrať občiansky preukaz.

Hurá, už príde jar...

Vážení spolupracovníci,
o dva dni nás čakajú
predčasné parlamentné
voľby. Iste mnohí očakávate názor Predstavenstva
ŽP a.s., na aktuálny stav
Slovenska. Dovolím si preto povedať, ako to vnímam
ja a ako to vidí vedenie.
Za dvadsať rokov sa vo
vývoji Slovenska udialo mnoho pozitívneho. Členstvo v Európskej únii, v eurovale, nám uľahčuje biznis v európskom
regióne, zahŕňajúcom vyše päťsto miliónov obyvateľov. Nepáči sa mi však, že
aj napriek množstvu diskusií s politikmi,
predsedami parlamentných politických
strán, sa nám ich nepodarilo presvedčiť,
aby nastavili férové podmienky pre všetkých zamestnávateľov na Slovensku.
Aby Železiarne Podbrezová nemuseli
byť tou firmou, ktorá vyplatí desiatky
miliónov eur na odvodoch, aby sme
nemuseli platiť nezmyselné poplatky
Slovenskej elektrizačnej prenosovej
sústave za elektrickú energiu, ktorú si
vyrábame vo vlastných vodných elektrárňach. Nepodarilo sa nám dosiahnuť,
aby boli seriózne rovnocenné podmienky nastavené pre všetkých zamestnávateľov v oblasti čerpania eurofondov
a investičných stimulov.
Chodíte s otvorenými očami a preto nemusím zvlášť pripomínať, že
po Slovensku pribúdajú nové úseky
diaľnic, vytvárajú sa nové priestory
na výstavbu tunelov, Horehronie však
zostáva totálne na „chvoste“. Už dnes
cez Podbrezovú denne prejde okolo jedenásťtisíc automobilov, v roku 2020 to
bude nepochybne okolo dvadsať tisíc.
Ak sa z Banskej Bystrice do Bratislavy
dokážeme dostať za jednu hodinu a štyridsať minút, vzdialenosť z Podbrezovej
do Banskej Bystrice absolvujeme za
štyridsať – štyridsaťpäť minút a bude
to stále horšie. Napriek našim požiadavkám Horehronie nie je na programe
riešenia, hoci nám to zodpovední štátni
úradníci deklarovali. Ešte tento týždeň
požiadame ministra dopravy o zaradenie spracovania štúdie na obchvat
Podbrezovej, takisto však bude treba
riešiť obchvat Brezna.
Počas posledných týždňov som mal
možnosť diskutovať s mnohými politikmi, s väčšinou predsedov parlamentných politických strán. Musím žiaľ
konštatovať, že boli aj takí predsedovia
politických strán, ktorí sa neunúvali
stretnúť s predstaviteľmi Klubu 500.
Patrí medzi nich SDKÚ, Most - Híd, či
Obyčajní ľudia. Je mi ľúto, že musím
konštatovať, že jedine SMER a jeho
predseda v uplynulých mesiacoch verejne deklarovali, že je potrebné nastaviť seriózne podmienky na čerpanie
eurofondov a investičných stimulov
a druhou politickou stranou, ktorá sa

k tomu názoru pripojila, aj
keď myšlienka zmeny pravidiel čerpania európskych
fondov a investičných stimulov zatiaľ doriešená
nebola, je KDH.
Pri rekapitulácii uplynulých mesiacov musím povedať, že aj napriek vzneseným požiadavkám naše
očakávania naplnené neboli. Voľby sú
nielen príležitosťou, sú aj povinnosťou
každého občana vyjadriť svoj názor.
Myslím si, že Horehronci by mali podporovať len tie politické strany, ktoré sú
ochotné pre rozvoj nášho regiónu niečo
urobiť. Veľakrát som už verejne konštatoval, že politici potrebujú obyvateľov, aj
občanov Slovenskej republiky, hlavne
v období pred voľbami. Keď počúvate
tie verejné diskusie, každá politická
strana má presné návody, čo treba
robiť, aby Slovensko nastúpilo cestu
prosperity. Skutočnosť ale zďaleka nie
je taká, ako ju vykresľujú tí naši politici.
Zamestnávatelia sú „nepriatelia“ tejto
krajiny. Priestor v médiách dostávajú
skorumpovaní zlodeji a darebáci.
V klube 500 sme bilancovali vývoj
jednotlivých sfér života v spoločnosti.
Nepoznám veru jedinú oblasť, o ktorej
by sa mohlo konštatovať, že v nej
boli nastavené podmienky smerujúce
k rýchlejšiemu rastu a približovaniu
sa najvyspelejším krajinám Európskej
únie. Rozbité je naše zdravotníctvo,
školstvo, poľnohospodárstvo, vymáhateľnosť práva je nulová..., aj mnohé
ďalšie, zdanlivo menej dôležité oblasti,
sú na rozpade.
Ak chceme, aby sa občanom ľahšie
žilo, nie je mysliteľné, aby fabriky a ľudia v nich zamestnaní, platili takmer najvyššie odvody v rámci Európskej únie.
Politici sa oháňajú štatistikami, ktoré
majú vyrobené na svoj obraz. Realita
je však taká, že veľkí zamestnávatelia,
na ktorých sú napojené desaťtisíce
drobných a stredných podnikateľov,
živnostníci, sú podľa názoru mnohých
politikov tí, ktorých treba drať z kože.
Očividne vytvárajú podmienky na to,
aby štátni úradníci, ktorí sa po voľbách
vždy v tisíckach vymieňajú, mohli zneužívať svoje postavenie a pripravovať
také podmienky, že z Európskej únie
prichádzajú hodnotenia, nie ako by
sa očakávalo o klesajúcej, ale naopak stúpajúcej tendencii korupcie na
Slovensku.
Vážení zamestnanci,
neprislúcha mi nikoho usmerňovať,
koho má voliť. Prosím vás však, pozerajte, počúvajte a rozhodnite sa pre tie
politické strany, ktoré chcú pre Horehronie priniesť aj nejaké peniaze, projekty,
ktoré by pomohli zlepšiť životnú úroveň
nielen našich zamestnancov, ale aj
všetkých obyvateľov nášho regiónu.
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S Ing. Jozefom URBANOM,
generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.
Pán riaditeľ, podnetom na náš rozhovor sú jubileá, ktoré si v tomto
roku pripomínate. Začnime tým
starším. V apríli uplynie od vytvorenia prvého strojno – výpočtového
strediska v podbrezovských železiarňach 45 rokov. Pochopiteľne,
nepatríte medzi pamätníkov z tohto obdobia. Významný obrat vo
vývoji však nastal až za ostatných
dvadsať rokov. Ako si spomínate
na svoje začiatky vo výpočtovom
stredisku?
- Štyridsaťpäť rokov, to už je úctyhodné jubileum. Mnoho zamestnancov ŽP a.s., či jej dcérskych spoločností, má osobné spomienky spojené
s SPS, OTR, Výpočtovým strediskom
starý - nový závod, odborom KI či
s Informatikou s.r.o. Počas rokov sa
menilo organizačné členenie, technika
aj programové vybavenie.
Ako to bolo a je s organizačným
členením?
- Začiatkom sedemdesiatych rokov
sídlil odbor OTR v súčasnej budove
zásobovania. V roku 1980 sa časť
presťahovala do nového výpočtového
strediska (VS) na Kolkárni. Druhá
skupina pre podporu riadenia výroby
do elektro - objektu ťahárne rúr 2,
kde bolo prvé VS pre riadenie výroby
v novom závode. S rozrastajúcimi
potrebami na priestory, sa skupina
okolo výroby presťahovala v roku
1985 do súčasnej riaditeľskej budovy
a v roku 1990 bola premiestnená do
budovy valcovne bezšvíkových rúr,
kde je VS NZ dodnes. V roku 2000,
nastalo tzv. zjednotenie a zlúčenie
informatiky a analytici z nového závodu sa presťahovali do priestorov
na Kolkárni. V roku 2006 sa odbor
informatiky zlúčil s firmou GAMO a.s.
a od roku 2007 funguje ŽP Informatika
s.r.o., ako 100 - percentná dcérska
spoločnosť ŽP a.s.
A vývoj výpočtovej techniky?
- V 70. rokoch pracovala vo vtedajšom odbore OTR, na svoju dobu rozsiahla strojno-počtová stanica (SPS),
so zhruba 220 000 dierovanými štítkami mesačne. Poloautomatizovane
bola spracovávaná oblasť zásobovania, účtovníctva a výkonových noriem.
V roku 1976 bol kúpený prvý počítač
Celatron z vtedajšej NDR. Bol to počítač na báze diernej pásky a programovaný v strojovom kóde s kapacitou
pamäte 4KB. Roky 1978 - 80 sú charakteristické prechodom výpočtovej
techniky v podniku na elektronickú
platformu. V nových výrobných prevádzkarňach nového závodu začalo
pracovať IS riadenia výroby na báze
procesorov SIEMENS PR330.
SPS bola nahradená počítačom
vyššej strednej triedy EC 1033 (IBM
S/360). Po jeho inštalácii v novej
budove výpočtového strediska na
Kolkárni a uvedení do prevádzky v
novembri 1980, sa postupne zapĺňal
strojový čas interne vytvorenými aplikáciami, i kúpenými subsystémami
(odbyt, MTZ, účtovníctvo, ...). Dominantný prínos pri príprave a spracovaní dát vo svojej dobe (1980-1992)
mal systém REDIFON. Na jeho 13 termináloch pripravovali pracovníčky VS
mesačne až 7 mil. znakov. Na sklonku

životnosti pracoval EC
1033 na dve zmeny. Jeho
záťaž a rozsiahlu dátovú
základňu prebral počítač
IBM ES/9370 MDL 80 v
máji 1990 vo forme virtuálneho stroja VS1. S
rozsiahlou terminálovou
sieťou počítača IBM a jeho sieťovými možnosťami
sa začala v železiarňach
éra distribuovaného spracovania dát.
Výrobné systémy pracovali na procesoroch Siemens PR 330. Optimalizovali výrobu v ťahárni rúr 1 a 2, a vo
valcovni bezšvíkových rúr. Mali byť
nahradené systémom SICOMP 70 v
auguste 1990. IS výroby pokračoval
po niekoľkoročnej prestávke na novej
platforme SCO UNIX + databáza Informix. Akútna potreba diskovej kapacity bola riešená začlenením diskového
poľa RAMAC do IS. Od apríla 1997 je
v prevádzke procesor IBM 9672 RA2,
ktorý kapacitne a funkčne vykrýva
funkcie databázového, archivačného
a zabezpečovacieho servera. Významným medzníkom v histórii IS
bolo pripojenie počítačovej siete
ŽP do celosvetovej počítačovej siete internet v máji 1995. Nielenže sme
sa zaradili medzi informačne vyspelé
firmy na Slovensku, ale technológie prebraté z internetu, boli určujúce pre
voľbu IT pre Manažérsky informačný
systém. Základom pre fungujúci IS je
spoľahlivá počítačová sieť. V januári
1996 bola uvedená do prevádzky sieť
ATM. V oblasti serverov významnými
míľnikmi bolo opustenie platformy
mainframe IBM ES/9221 (VM/ESA)
v roku 2004. Aplikácie bežiace na
termináloch boli postupne nahrádzané
aplikáciami bežiacimi na architektúre
client-server. Výpočtový výkon sálového počítača bol postupne nahrádzaný
výkonnými servermi na platforme AIX,
Novell, Windows, SCO Unix, Linux.
Funkcionalitu aplikácií, bežiacich na
jednom sálovom počítači preberali
postupne aplikačné servery, databázové servery a podporné servery.
Prechod z mainframe prostredia na
prevádzkovanie client-server aplikácií
priniesol aj množstvo nových prostredí
(aplikačných, DB, serverových), ktoré
bolo potrebné prevádzkovať, čo bolo
po odbornej, ale aj finančnej stránke
náročné. V rokoch 2000-2003 bola preto prijatá stratégia rozvoja IS,
ktorej poslaním bolo znížiť heterogenitu prostredí. Opustením prostredia
Novell a VM/ESA bol naštartovaný
proces redukcie heterogenity v IS.
V oblasti konsolidácie serverov sa
stala nosnou HW platforma Intel,
s operačnými systémami Windows
a Linux. Dodávatelia serverov boli
obmedzení na značkové firmy IBM
a Dell. V oblasti databázových technológií sa stali nosnými DB2 a IDS
(Informix Database System).
V rokoch 2004-2007 bola prijatá
koncepcia budovania serverových
fariem s využitím virtualizácie. Servery, kde na jednom fyzickom zariadení
bežal jeden operačný systém, začali
byť minulosťou. Vďaka virtualizačnému prostrediu VMWare mohlo byť
na jednom fyzickom serveri nainšta-

lované niekoľko virtuálnych serverov Windows
alebo Linux (aplikačných,
DB, alebo podporných,
ako sú doménový kontroler, poštový server,
proxy server..). V roku
2007, kedy sme zakúpili prvý BladeServer, sa
začala etapa budovania
dvoch záložných dátových
centier (starý závod a nový závod).
V súčasnosti máme implementovanú
BladeServer technológiu v obidvoch
dátových centrách. Nevyhnutnou súčasťou serverov sú úložiská dát. Súčasne s nasadením BladeServerov
a VMWare boli postupne do obidvoch
dátových centier implementované
výkonné diskové polia IBM DS4700.
Vďaka týmto technológiám sme
schopní prevádzkovať celý IS z ľubovoľného dátového centra buď v starom alebo v novom závode. Dátové
centrá, aby zabezpečovali nepretržitú
24 hodinovú prevádzku, sú okrem
špičkovej počítačovej technológie
vybavené aj zálohovanými chladiacimi systémami, redundantnými UPS
zdrojmi. Významnú úlohu v administrácii IS zohrávajú monitorovacie
systémy. Tieto v súčasnosti kontrolujú
a riadia to, čo v minulosti robil človek
(kontrolujú funkčnosť serverov, siete,
aplikácií, spúšťajú aplikácie...). Aj
napriek tomu stále na bezporuchový
chod IS dohliada personál. V oblasti
sietí, podobne ako v serverovej technológií, došlo za obdobie 15 - 20 rokov k niekoľkým generačným skokom.
Časy, keď boli servery umiestnené
a využívané iba v jednej lokalite, kde
sa používali, sú už dávno preč. Minulosťou sú aj časy, keď bol celý podnik
„prekáblovaný“ koaxiálnym káblom,
aby na termináloch mainframu svietila
obrazovka VM/ESA.
V oblasti počítačových sietí bolo
v podniku nainštalované niekoľko
desiatok kilometrov optickej kabeláže.
Vybudovanie optickej siete umožnilo
do IS pripojiť takmer všetky lokality v podniku a tak využívať všetky
aplikácie umiestnené na serveroch
v dátových centrách Obrovský pokrok
bol dosiahnutý aj v oblasti lokálnych
dátových sietí. Koaxiálne siete, kde
rozpojenie jednej koncovky spôsobilo
výpadok siete celého poschodia, prípadne budovy, je už minulosť. Takmer
vo všetkých administratívnych priestoroch existuje moderná počítačová sieť.
Logiku siete a prenosovú rýchlosť
určujú aktívne prvky. Prešli aj niekoľkými generačnými výmenami. Prvé
siete boli Ethernet, Arcnet, Token-Ring. Prepojenie lokalít a vybudovanie backbonu umožnila siet ATM,
ktorá bola neskôr nahradená gigabitovou Ethernet sieťou od celosvetového
výrobcu Cisco. Bezpečnosť v oblasti
IT pred 20 rokmi znamenala možno
fyzickú ochranu, prípadne zálohovanie dát. V súčasnosti, keď existuje internet a s ním spojené hrozby, keď sa
klienti z firemných notebookov hlásia
do podnikovej siete, keď existujú Wifi
siete, je potrebné počítačovej bezpečnosti venovať maximálnu pozornosť.
Od čias prvého pripojenia podniko-

vej siete do internetu nastali obrovské
zmeny. Na začiatku internet slúžil len
na poskytovanie informácií, prípadne
výmenu dát e-mailom. V súčasnosti
po internete poskytujeme aplikácie
iným subjektom, podávame daňové
priznania, bežia videkonferenčné
hovory s inými účastníkmi siete, z domu administrujeme servery, siete,
aplikácie. Všetko je to vďaka takým
technológiám, ako je Firewall (chráni
a sprístupňuje údaje do a z nášho
Intranetu), Cisco VPN (poskytujeme
aplikácie iným subjektom), proxy server, mail server. V oblasti ochrany PC
asi každý vie čo je antivír, antispam,
antispyware. Treťou oblasťou, ktorá
po systémovej stránke tvorí IS, je
pracovná stanica (terminál, PC, notebook, tablet, mobilné zariadenie). Aj
v tejto oblasti nastáva každým rokom
obrovský pokrok.
Pojmy, ako MS DOS, 286-ka, 1MB
RAM, xxMB disk, laptop, CRT, T602
vystriedali nové známejšie Windows
XP/Vista/7, dual-core, GB, TB, notebook, LCD, MS Office. Nové PC
zostavy majú výkon, aký nedávno
nemali ani podnikové servery.
Aj napriek špičkovým HW a SW
technológiám v oblasti pracovných
staníc je potrebné niekedy nemalé
úsilie udržiavať tieto pracovné stanice
v plnej funkčnosti. Zabezpečujú to
rôzne moderné technológie, ale aj
personál.
Ako to bolo a je s programovým
vybavením?
- IS ŽP a.s. z pohľadu automatizovaného spracovania údajov má niekoľko
zásadných atribútov, ktoré sa v tej či
onej miere podpísali na jeho súčasný
stav. Iba pokiaľ máme na zreteli tieto
faktory, môžeme získať objektívnu
charakteristiku IS ŽP a.s.
Hlavné atribúty sú:
• historicky vývoj a dedičstvo v oblasti
SW a HW v ŽP a.s.,
• rozvoj IS vlastnými riešiteľskými
kapacitami,
• zotrvačnosť pôvodných riešení,
• tlak užívateľskej sféry,
• nový vývoj v oblasti HW,
• rozvoj a nástup nových SW technológií.
Prvopočiatky automatizovaného
spracovania dát v 60-tych a 70-tych
rokoch boli podobné situácii v iných
podnikoch rezortu hutníctva vtedajšej
republiky. V tom čase boli s nákupom
EC1033 obstarané aj prvé SW riešenia pre oblasti účtovníctva, MTZ,
miezd a odbytu, okolo ktorých vznikal
zárodok súčasného IS. Po uvoľnení
technického embarga zo západu, po
roku 1989, došlo k zásadnej výmene
centrálneho počítača za počítač IBM
radu 9000 s možnosťou plynulého
prebratia pôvodných SW riešení a ich
obohatenia o nové systémové, komunikačné a programátorské možnosti.
V tom čase malo rozhodujúci vplyv
na budúcu podobu IS rozhodnutie o
ďalšom rozvoji IS vlastnými silami.
Určitá eufória z možnosti masívneho
nákupu PC techniky, nedostatočná
koordinovanosť tohto nástupu na
jednej strane a zotrvačnosť, resp.
konzervatívnosť na strane mainframe, viedla v tom čase k základnému
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Naši jubilanti spomínajú...
roztriešteniu IS, čo prinieslo neskôr
mnohé problémy. Vznikli niektoré lokálne riešenia na báze PC a systému
Novell. Aj IS výroby začal byť budovaný
na odlišnej platforme - UNIX /Informix.
Až postupný rozvoj komunikačných
možností spomenutých platforiem a
vybudovanie komunikačnej siete, v
prvej polovici 90-tych rokov, znamenal
postupné zbližovanie uvedených platforiem a aspoň zmiernenie problému
roztrieštenosti. Prvým zjednotiteľom
sa stal intranet.
Po aplikačnej stránke si IS v 90-tych
rokoch zachoval črty pôvodného
osvedčeného členenia na subsystémy. Subsystém Účtovníctvo, MTZ,
Údržba, Personalistika a mzdy, Odbyt,
riešené na báze IBM mainframe, si z
veľkej časti zachovali svoj pôvodný
dávkový režim spracovania. Nasledoval proces postupného opúšťania
dávkového spracovania v systéme
VS1 a prechodu do on-line databázového spracovania. V subsystéme
Personalistika a mzdy bol tento proces úspešne ukončený. Nové spracovanie je pod VM/ESA s databázou
DB2 na mainframe IBM. Subsystémy
MTZ a Údržba sú vo fáze realizácie nového spracovania a opustenia
VS1. V subsystéme Účtovníctvo bolo
v roku 1998 naplánované otvorenia
projektu komplexnej zmeny (IAUP). V
subsystéme Odbyt, po zdĺhavej etape
hľadania, tápania a zmien v projekte, je pilotne riešený architektúrou klient/server
v Power Builder-i na databáze Infromix.
Významné časti IS, riešené na báze
Novell/FoxPro, boli Zásobovanie
so skladovou evidenciou a SW pre
Ekonomicky úsek - časť finančné
záväzky. Druhá z nich bola spolu s
finančnými pohľadávkami, ako súčasť
salda obchodného partnera, realizovaná projektom zjednotenia týchto
oblastí na báze intranetu - konkrétne
JavaNet na DB2. IS výroby pokrýval
hlavné výrobné prevádzkarne – valcovňu bezšvíkových rúr, ťaháreň 1,
ťaháreň 2 a oblúkareň. Bol riešený
v systéme UNIX na databáze Informix. V 90-tych rokoch bol realizovaný
projekt pre oceliareň, čím sa pokryl
hlavný výrobný tok. Zostávalo doriešiť
doplnkové výrobné prevádzkarne –
hutnícku druhovýrobu a zvarovňu rúr
veľkých priemerov. Použitie databázy
Informix v subsystéme Odbyt zlepšilo
previazanosť so subsystémom Výroba. Výrazným fenoménom v rozvoji
IS, hlavne z pohľadu vedenia a.s., bol
v tomto období manažérsky informačný systém. Jeho riešenie technológiou
intranetu malo veľký vplyv na ďalší
rozvoj jednotlivých oblasti celého IS
ŽP a.s. Vývoj aplikácií prebiehal do
roku 1995 výlučne v štruktúrovaných
programovacích jazykoch. Avšak vo
svete sa čoraz silnejšie presadzoval
nový prístup vo výstavbe aplikácií –
objektový prístup. Priniesol so sebou
podstatne vyššiu kvalitatívnu úroveň
vývoja aplikácií vo forme vytvárania
objektov, schopnosť dediť vlastnosti
a správanie objektu z jeho predka na
potomka a taktiež polymorfie objektov.
Jednoducho povedané, lepšiu manažovateľnosť kódu, jeho znovupoužiteľnosť a skrátenie času vývoja softvéru.

Po roku 1995 sa začala informatika
prvýkrát zoznamovať s objektovo-založeným jazykom PowerBuilder.
Vytvorila špecializovaný vývojový
tím a ten v novej technológii začal
budovať informačné systémy Odbyt,
Mechanická skúšobňa, Váhy. Po troch
rokoch vývoja prehodnotilo vedenie
efektivitu vývoja v tejto technológii,
a i keď sa vývoj aplikácií zrýchlil, stále
nedochádzalo k zvýšeniu kvality produkovaného softvéru. Príčinou bolo
nestotožnenie sa vývojárov s objektovým svetom. Chýbala koncepcia, chýbala infraštruktúra, ktorá by uchopila
nový programovací jazyk do pravidiel
a predpisov a samotnému jazyku chýbala platformová nezávislosť.
Vedenie sa preto rozhodlo hľadať
nový objektovo orientovaný jazyk,
tentokrát nezviazaný, s platformou
operačného systému, či databázy
a zároveň taký, ktorý by dokázal distribuovať výkon aplikácie do niekoľkých
vrstiev. Vtedy ešte mladá JAVA bola
síce jediným horúcim štandardom,
no pritom stále nezrelým kandidátom.
V roku 2000 však Informatika vsadila
na jej budúcnosť, čo sa odstupom času ukázalo ako naozaj správne a vtedy nadčasové rozhodnutie. Vybraní
špecialisti dostali niekoľkomesačný
priestor na vybudovanie infraštruktúry,
ktorá by tento raz dala vývojárom do
rúk taký programovací aparát, ktorý
prinesie komfortnú sadu grafických
komponentov na jednej strane a na
strane druhej plnú kontrolu nad nimi,
čo predchádzajúci jazyk výrazne nemal. Keď nová infraštruktúra vybudovaná v jazyku JAVA dozrela do reálnej
podoby, zostávalo pripraviť serverové prostredie, určené na prevádzku
aplikácií. A opäť, informatika vsadila
na platformovo nezávislý aplikačný
server BEA Weblogic, postavený na
Jave, a v testoch v tej dobe najspoľahlivejší. Po vybudovaní infraštruktúry
začalo vedenie odboru informatiky
sústreďovať okolo Java špecialistov
aj vývojárov aplikácií a začala sa
nová éra budovania informačných
systémov v Železiarňach Podbrezová a ich dcérskych spoločnostiach.
Pilotným projektom bol v tom čase
Bezkontaktný informačný systém,
ktorý zaznamenával a vyhodnocoval
príchody a odchody zamestnancov.
A keďže s jedlom rastie chuť, veľmi
rýchlo do seba absorboval kvantá nových a nových požiadaviek užívateľa,
nadstavby, prehľady a zostavy, neskôr
známe ako Dochádzkový systém.
Vďaka tomuto projektu Java infraštruktúra obstála v skúške ohňom a bola pripravená na realizáciu projektov
v budúcnosti. Ako podporná technológia pre výstavbu webových aplikácií a
reportingových nadstavieb bol vybratý
objektový jazyk PHP. Pre podporu
analýzy a objektového modelovania
bol implementovaný CASE nástroj
UML Suite Telelogic. V rokoch 20012009 pokračovala prestavba existujúceho informačného systému ŽP prostredníctvom nových technológií, a to
postupne v oblastiach zásobovania,
evidencie majetku, investícií, financií,
či obchodu, ale i kvality, energetiky,
údržby a pod. V tomto období boli

prerobené dve tretiny informačného
systému ŽP. Okrem toho boli v ŽĎAS,
a.s., realizované rozsiahle systémy
pre podporu nákupu a skladov, obchodu, financií a controllingu. Zároveň
boli utlmované dovtedy používané
štruktúrované jazyky REXX a FOXPRO, ktoré vytesnila už spomínaná
objektová JAVA. Webové jazyky SQW
a JAVANET nahradilo PHP. Jazyk
4GL však, i napriek svojej štruktúrovanej povahe, zostal pre svoje široké
použitie v oblasti výroby Železiarní
Podbrezová i naďalej podporovaný.
Táto oblasť však tvorí poslednú tretinu informačného systému, ktorá by
v budúcnosti nemala byť výnimkou v
procese technologickej modernizácie
IS ŽP a.s. Roky 2008-2009 boli zvlášť
významné v zmysle prechodu z komerčných balíkov na opensourceové,
ktoré prinášali porovnateľný výkon
a spoľahlivosť. Vďaka tomu klesli
náklady na licencie a podporu aplikačných serverov. Java aplikácie boli prenesené z BEA Weblogic na aplikačný
server SUN Glassfish. Nahradená
bola aj perzistentná vrstva opensourceovým TopLinkom, samozrejme bez
toho, aby tieto zmeny užívateľ akokoľvek negatívne pocítil. V roku 2009
získala ŽP Informatika certifikát ISO
9001:2008 a následne v roku 2010
certifikát ISO 20 000:2005, čo poslúžilo na zlepšenie kvality poskytovaných
služieb našim zákazníkom.
Informatika, už ako spoločnosť ŽP Informatika s.r.o., vyvinula počas príprav
na certifikáciu ISO 20 000 (Manažment
IT služieb) na princípoch tejto normy
softvér pre podporu riadenia firemných
procesov FIRIS. V roku 2010 ho nasadila do rutiny a zlepšila tak kontrolu
procesov pri realizácii projektov, požiadaviek na zmenu, či incidentov u svojich zákazníkov. V roku 2011 bol pre
ŽĎAS, a.s., na mieru vyvinutý systém
expedície, pre Pipex SK s. r.o. obchodný portál, v ŽP EKO QELET, a.s., bol
vybudovaný systém pre podporu nákupu a evidencie šrotu a pre Žiaromat,
a.s. Kalinovo, vyvíjaný a v súčasnosti
finalizovaný informačný systém výroby.
Do roku 2012 vstupuje informatika s
väčším dôrazom na kvalitu produkcie
a na systematické testovanie zmien
softvéru. Neustále sa tak snaží skvalitňovať služby poskytované svojim
zákazníkom.
A v porovnaní so súčasnosťou?
- Základný princíp každého informačného systému je poskytnúť potrebné informácie pre rozhodovanie
v správnom čase a rozsahu. Platilo
to aj vtedy, keď slovo počítač ešte
nebolo vymyslené. Ak by sme porovnali informácie, ktoré potrebovali
ekonómovia, výrobári, obchodníci či
zásobovači v minulosti s požiadavkami súčasných manažérov, boli by
viac menej rovnaké. Zásadná zmena
nastala v spôsobe a čase získavania
informácií, v možnosti využitia a zobrazenia získaných informácií. Túto
zmenu priniesol rýchly vývoj informačných technológií. Na čo bolo v minulosti potrebné mať klimatizovanú
sálu s tonami techniky, dnes stačí čip
schovaný v notebooku alebo v mobile.
Ak v minulosti nebolo možné získať

sumárnu informáciu skôr ako sa „natypujú dáta“, dnes je samozrejmosťou
poskytovanie informácií v reálnom čase, prognózovanie, simulácie, 3D zobrazenia atď. Vďaka rozvoju internetu
a mobil-technológií sa zásadne mení
dostupnosť. Prakticky z ľubovoľného
miesta na zemeguli je možné pristúpiť
k potrebným informáciám.
Nasadené tempo vývoja informačných technológií je naozaj vysoké
a neustále pokračuje. Priamou úmerou rastú aj náklady na zabezpečenie
informácií. Je čoraz ťažšie a nákladnejšie chrániť citlivé informácie.
Prvého marca ste oslávili piate výročie vzniku vašej dcérskej spoločnosti. Pracujete v oblasti, v ktorej
vývoj napreduje závratným tempom. Prezradíte, čo všetko ste stihli
za ten čas zrealizovať zo svojich
predsavzatí?
- Základným poslaním spoločnosti
ŽP Informatika s.r.o. je poskytovať
komplexné služby a riešenia v oblasti informačných a komunikačných
technológií, prioritne pre spoločnosť
Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérske spoločnosti. Tomuto poslaniu sme
prispôsobili za uplynulých päť rokov
všetky svoje sily a sem smerovala
väčšina našich predsavzatí. Ako sa
nám podarilo ich naplniť a ako sa
premietli do informačných systémov
našich zákazníkov, by bolo určite
korektnejšie opýtať sa priamo ich. Za
vzorovo splnené predsavzatie považujem získanie certifikátu ISO 20 000.
Jeho získanie nás posunulo medzi
top 10 IT spoločností, ktoré poskytujú
služby v takom rozsahu, ako naša
spoločnosť. Dôležitým splneným predsavzatím je stabilizácia personálneho
zabezpečenia spoločnosti. Dobre
naštartovaný proces vzdelávania, do
ktorého sú zapojení zamestnanci spoločnosti, stredoškoláci a vysokoškoláci, vytvára predpoklad, že základné
poslanie spoločnosti bude naplnené aj
v budúcnosti. Piate výročie je to najmenšie okrúhle výročie, pripravujeme
pri tejto príležitosti malé prekvapenie,
ktoré poskytne podrobnejší komentár
k dianiu v našej spoločnosti.
Čím žijete v týchto dňoch a čo
chystáte do nasledujúcich mesiacov?
- Január 2012 bol pre nás nielen
začiatkom kalendárneho roku, ale
aj začiatkom plnenia novej stratégie
spoločnosti, prijatej na roky 2012
až 2015. Máme pred sebou úlohu,
ako rozumne reagovať na moderné trendy v IT technológiách ( iPod,
tablet, smartphone...), ako ich začleniť s dodržaním bezpečnostných
noriem do informačných systémov
nami outsourceovaných spoločností,
ako sa presadiť na trhu okrem skupiny ŽP Group, ako nastaviť proces
modernizácie IS, aby bol v súlade
so základným poslaním spoločnosti
a prirodzenými požiadavkami zákazníkov na moderné technológie. To
sú otázky, na ktoré odpovedá navrhovaná stratégia a taktický plán jej
plnenia. Po schválení dozornou radou
bude stratégia publikovaná na našej
webovej stránke.
Zhovárala sa O. K.
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*naša anketa* naša anketa*
Týždeň pred jarnými prázdninami sme navštívili naše súkromné školy a sondovali, ako sa študenti na
nepripravujú. Už v posledný februárový deň tu vládla
atmosféra príprav školského plesu, ktorým odštartovali
nadchádzajúce voľné dni. A na takéto chvíle si dobre
pamätáme aj sami, veď v dobe štúdií nás potešila
každá voľná hodina, deň, ale najväčšiu radosť sme
mali z prázdnin. Tieto jarné by mali nabiť študentov
energiou a zážitkami, z ktorých budú čerpať posledný
školský štvrťrok.

AKO PLÁNUJETE PREŽIŤ
JARNÉ PRÁZDNINY?
Pýtala sa: V. Kúkolová

Foto: J. Čief
Deň sv. Valentína sa spája nielen so sviatkom zaľúbených ale aj dobrovoľným darcovstvom krvi. Slovenský
červený kríž vyhlásil pre tento rok, od 8. februára do 9. marca, akciu „ZACHRÁŇ ROMANTIKU – DARUJ
KRV!“, ktorá našla odozvu aj v našich súkromných školách. Dňa 29. februára sa v školskej klubovni už po
štvrtý raz stretli zástupcovia banskobystrickej hematológie s dobrovoľnými darcami krvi, z radov študentov
SSOŠH ŽP (12) a SG ŽP(10), ku ktorým sa pridali aj ich pedagógovia (6). Ďakujeme všetkým za ich humánny
čin a dúfame, že aj v budúcnosti budeme takto úspešní.
Mgr. Ľ. Tichá

S riaditeľom pobočky DDS STABILITA PaedDr. Róbertom Petrom

Ústretovosť a variabilita v prospech sporiteľov
Od 1. januára 2012 bola uskutočnená personálna zmena a do funkcie riaditeľa pobočky DDS STABILITA a.s. v Banskej Bystrici bol menovaný PaedDr. Róbert Petro, ktorého sme požiadali o rozhovor:
Pán riaditeľ, od vzniku DDP STABILITA uplynie v decembri už
pätnásť rokov. Dňa 1. apríla si
pripomenie spoločnosť 5. výročie od transformácie na DDS Stabilita akciová spoločnosť. Ako
možno hodnotiť toto obdobie?
- Spomenuté obdobie môžeme
hodnotiť ako veľmi hektické a turbulentné. Zo sporiteľov sa stali
akcionári na základe legislatívneho
rozhodnutia štátu. Zvýšila sa účasť
NBS nad dozorovaním a kontrolou
nad hospodárením doplnkových
dôchodkových spoločností. Vytvoril
sa príspevkový a výplatný fond, čo
sprehľadnilo financie účastníkov.
Ak môžem hodnotiť vzťah akcionárov navzájom, z môjho uhla pohľadu je na vysokej profesionálnej
úrovni a pružnosť, akou STABILITA, d.d.s., a.s. funguje smerom ku
klientom, ma presvedčila o tom,
že moje rozhodnutie prijať funkciu
riaditeľa pobočky bolo správne.
Sporitelia vašej spoločnosti onedlho dostanú výpisy z účtov.
Na čo by ste ich chceli v tejto
súvislosti upozorniť?
- V prvom rade chcem našich
sporiteľov upozorniť na fakt, že
k dnešnému dňu (29. februáru
2012 – pozn. red.) je výnos v príspevkovom fonde 4,4393 percent,

je to dôsledok denného
zhodnocovania akcií
a nákupu dôchodkových jednotiek.
Na výpisoch sporitelia
budú mať záporný výnos, ktorý sa pripisoval
31. decembru 2011. Je
to výnos za spomenutý
deň. Túto stratu sme už
dokázali zmazať a sme v pluse cez
4 percentá, ktoré som už spomínal.
Na výpisoch je dôležité pre klienta hlavne to, že sa mu zhodnotili
vlastné príspevky o 100 percent,
čo predstavuje príspevok zamestnávateľa.
Prezradíte nám, čím žije akciová
spoločnosť v týchto dňoch?
- Smerom k sporiteľom je každý
deň pre STABILITU dôležitý. Práve
preto sme k 1. februáru 2012 otvorili ďalší príspevkový fond (rastový),
kde si sporitelia môžu svoje príspevky v horizonte nad päť rokov
efektívnejšie zhodnocovať. Obrovskou výhodou pre našich sporiteľov je, že si môžu svoje finančné
prostriedky ponechať v doterajšom

príspevkovom fonde
(vyváženom) alebo
si ich môžu presunúť
do nového (rastového) alebo si môžu 100
percent svojich úspor
percentuálne rozložiť.
Je to ústretovosť a
variabilita v prospech
klientov.
Chystáte pri príležitostí dvoch
významných jubileí prekvapenie
pre svojich sporiteľov?
- Nakoľko STABILITA, d.d.s., a.s.
má už pätnásť rokov, pripravujeme
súťaž pre sporiteľov, ktorí si prenesú do rastového fondu minimálne
400 eur, možnosť zaradenia do
žrebovania o pätnásť zájazdov
na Letné olympijské hry Londýn
2012. Ak máte záujem o bližšie
informácie, nech sa páči navštíviť našu pobočku v Podbrezovej
v utorok, v čase od 8. do 14. hodiny
alebo v Banskej Bystrici, v budove
obchodného zastupiteľstva ŽP,
v pondelok, stredu a v piatok od
7.30 do 15. 30 hodiny.
ok

RELAXAČNÉ POBYTY ZA CENY PRE ŽELEZIAROV
Od 1. marca do 31. decembra 2012, na základe dohody ŽP a.s. s Kúpeľmi THERMAL SPA RAJECKÉ
TEPLICE, majú zamestnanci a ich rodinní príslušníci možnosť relaxačných pobytov:
Na 5 nocí:
Na 3 noci
Ubytovanie, polpenzia (raňajky formou bufetových Ubytovanie, polpenzia (raňajky formou bufetových
stolov, večera výber z 3 druhov menu), procedúry na stolov, večera výber z 3 druhov menu), procedúry na
osobu: 2x Saunový svet (6 druhov sáun a 2 bazény, 1 osobu: 1x Saunový svet (6 druhov sáun a 2 bazény, 1
vstup je na 3 hod.), 2x Vodný svet (2 bazény, 1 vstup vstup je na 3 hod.), 1x Vodný svet (2 bazény, 1 vstup
je na 2 hod.), 2x klasická masáž 30 min., 1x Biarritz, je na 2 hod.), 1x klasická masáž 30 min., 1x Biarritz,
2x Whirpool + masážna posteľ, bonus: welcome drink. 1x Whirpool + masážna posteľ, bonus: welcome drink
Cena pre zamestnancov a rodinných príslušníkov Cena pre zamestnancov a rodinných príslušníkov:
v dvojlôžkovej izbe - 35 €/osoba/noc.
v dvojlôžkovej izbe - 36 €/osoba/noc.
Bližšie informácie a REZERVÁCIE poskytne Mária Šuhajdová – 645 2912, e-mail: suhajdovam@zelpo.sk

Foto: I. Kardhordová

Marián KÁČER,
I. B SSOŠH
- Ešte som si plány nerobil,
ale čo viem isto, oddýchnem si.
Chcem sa stretnúť s kamarátmi,
vyberieme sa niekam von a samozrejme nebude chýbať oddych
v domácom prostredí.

Roman ORAVČÍK
I. B SSOŠH
- Asi podobne ako Marián, oddychovať, ísť von s kamarátmi.
Myslím si, že sa ustáli aj počasie, príde konečne to jarnejšie,
ktoré nás vytiahne aj do prírody.
V súčasnosti som po úraze, takže aktívnejší šport neprichádza
do úvahy.
Marek MEŠKAN,
I. A SSOŠH
- Nebudem mať úplné voľno,
nakoľko hrávam futbal a máme
v tomto týždni naplánované tréningy. Keďže sa nebudem musieť
učiť, tak ten čas využijem - pôjdem niekam von s kamarátmi, no
a potom pri počítači, či televízore.
Miroslav CHLEBOVEC,
I. B SSOŠH
- Už sa teším, ako každý študent
na oddych a šport. Venujem sa
skupinovej hre - parkúru (voľnému behu z bodu A do bodu B –
poz. red.), v ktorom nechýba beh,
prekážky a rýchlosť. Hrá ju asi
tridsať hráčov a ak máme sponzora, tak víťaz dostane aj cenu.
Slávka PLEVOVÁ,
I. G SG
-V prvom rade sa tešíme na
piatok. Cez prázdniny si plánujem prerábať detskú izbu. Mám
už aj predstavu, že bude červená. Chcem sa stretnúť aj s kamarátmi, ísť s nimi niekam von
a zabaviť sa.
Tereza MEDVEĎOVÁ,
I. G SG
- Nevieme sa dočkať piatku –
školského plesu, ktorým začnú
naše prázdniny. Úplný oddych
to nebude, máme plánované tréningy (bežky, beh v telocvični...)
pred začiatkom sezóny a ak nám
vyjde počasie, sadneme konečne
aj na bicykle.

PODBREZOVAN 5/2012
(Pokračovanie z minulého čísla)
Anastázia úporne premýšľala nad
Dávidovými slovami, ktoré jej dosť
vyrazili dych. Samozrejme nemohla k ničomu dospieť, keď nevedela
o čo vlastne ide.
Kým prišla k vyzváňajúcemu
telefónu, spustil sa záznamník.
„Rakovský. Pani Jergelová, ak
môžete, príďte prosím ku mne.
Ďakujem.“
Čakal ju pri dverách. Jeho tvár
i správanie vyjadrovali zmiešané
pocity, ktoré prebudili zvedavosť
starej mamy. Sadli si v izbe s krbom.
„Vidím, že si tu porobil zmeny,“ poznamenala Anastázia pochvalne.
„Hej,“ vzdychol si ťažko Dávid.
„Dakedy dávnejšie mi povedala,
že by nechcela bývať v tak zariadenom dome. Snažím sa postupne vymeniť nábytok, lenže..., dnes
už je to zbytočné.“
„Povedala ti..., kto?“
„Vaša vnučka,“ uprel na ňu modré
oči plné bolesti.
„To ju tak nenávidíš, že nechceš
vysloviť nahlas ani jej meno?“
Dávid ukázal na hŕbku listov,
položených na malom stolíku.
„Čítajte, možno potom pochopíte.“
Anastázia Jergelová čítala a neverila vlastným očiam. Nehorázne
výmysly jej dvíhali adrenalín v krvi,
búrili žlč, obrovský hnev rozbúchal
staré srdce. Hnevala sa predovšetkým na seba.
„Nie sú to iba tieto listy,“ povedal Dávid, keď stará pani potichu
naberala síl na ďalší rozhovor.
Vyrozprával všetko o rôznych nechutných telefonátoch, o vyhrážaní, o fotografiách, na ktorých
sa Rina usmievala v spoločnosti
najmenej dvoch mužov.
„Ty si tomu všetkému uveril
a zmieril sa s tým?“ opýtala sa
Anastázia smutne. Dávid podišiel
ku krbu.
„Dobre viete, aké mám skúsenosti s takýmito ľuďmi,“ riekol trpko.
„Aspoň viem, že ju neohrozuje
moja minulosť.“
„Takže tebe to vyhovuje a nevadí
ti, že Rinu ohrozuje to indivíduum.“
„Prečo by mal byť nebezpečný,
zrejme ju miluje. Ona jeho asi tiež,
vyzerala spokojná.“
„A ty? Už ju nemiluješ?“
„To je práve chyba,“ vyprskol
rozčúlene. „Keby som ju neľúbil,
nebolelo by to tak. Zabudol by
som a netrápil by ma jej podraz.
Chcem vás požiadať, aby ste jej
odovzdala pár riadkov.“
„Nepáčia sa mi tvoje slová, Dávid,“
povedala Anastázia zamračene.
„Smiem vedieť čo píšeš?“
Mlčky pokrčil plecami, tak začala
čítať. Potom pozrela na Dávida
a pomaly lístok roztrhala.
„Neviem, čo sa tam deje, ale
v žiadnom prípade si Rina nezaslúži tieto kruté riadky. Dúfam,
že to bolo u teba len chvíľkové
poblúdenie mysle. Ak sa mýlim,
osobne sa ti prídem ospravedlniť.“
Stará pani energicky vstala.
Roztrasenými prstami si pozapínala gombíky na jesennom plášti,
neistým krokom sa pobrala k dverám.
„Je vám zle?“ Dávid ju chcel podoprieť, no mierne ho odtlačila.
„Chcela som, aby ste spolu boli
šťastní,“ povedala tíško. „Viem, že
Rina nie je dobrovoľne s tým gaunerom. Oslovila ma stará mama.
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Ach, Dávid, neodvracaj sa, kým nebudeš mať istotu.“
Náhla slabosť
jej bránila v rýchlejšej chôdzi. Tento raz nechala
v obývačke svietiť. Už som stará, pomyslela si s ľútosťou, stará
a unavená životom. Môžem však
nechať Rinu v pazúroch toho grázla? Čím ju donútil, aby trpela jeho
prítomnosť, dokonca s ním ide
do spoločnosti, či kam to vlastne
šli. Andy si priveľa dovoľuje. Mňa
odlifroval ku Karolovi, jednoducho
ma oklamal, učičíkal starostlivosťou o Rinu. Medovými rečami
uspal moju ostražitosť, pretože
čo sa týka Riny, nikdy som nič
nenechávala na druhého. Ako
som mohla naletieť tomu zlomyseľnému faganovi? Chcela som
sa zbaviť zodpovednosti za Rinin
ďalší život? V poslednom čase mi
robila trochu starosti, to je pravda,
lenže dostala by sa z toho sama,
Andy sa nemal do jej vzťahu čo
montovať.
Citové prejavy neboli silnou
stránkou Anastázie Jergelovej, ale
pri pohľade na vyplašenú tvár jedinej vnučky jej zovrelo staré srdce
a chcela ju skryť vo svojom náručí.
„Stoj, Rina!“ Mariánov rozkaz zaznel ako šľahnutie bičom. Surovo
zdrapil dievča za plece a odstrčil
za seba. „Čo tu robíte, pani Jergelová?“
„Ak sa nemýlim, som vo vlastnom
dome, mladý muž.“ Rozhodla sa
byť slušná k tomuto votrelcovi
pokiaľ sa bude dať.
„Dom ste darovali svojej vnučke,
či nie?“
„Ale až po mojej smrti a ja zatiaľ
žijem.“
„Dlho nebudete, dúfam,“ skonštatoval sucho. „Vyzeráte chorá.
Pozrite, Rina sa nebude môcť
o vás starať, mali by ste sa vrátiť
ku Karolovi. Vaša vnučka už patrí
mne.“
„Ona s tým súhlasí?“
„Samozrejme,“ roztiahol ústa do
arogantného úsmevu. „Práve sme
sa zasnúbili. Ukáž starej mame
prsteň, Rina.“
Dievčina však nehybne stála
a vypleštenými očami zízala na
Mariána. Chytil ju za obe ruky. „No
tak, Rina,“ pobádal ju. Vtom si všimol, že Rinine prsty sú prázdne.
„Kam si ho dala?“
„Je,“ hlas jej zlyhal, musela si
odkašľať. „Povedala som ti, že ho
nosiť nebudem.“
„Ukáž ho. Dobre vieš, že nemám
rád, keď mi odporuješ,“ uškrnul
sa.
„Ja nemám rada, keď mi rozkazuješ,“ položila mu zlatý krúžok na
otrčenú dlaň. „Vypadni, Marián,
lebo zavolám políciu. Mám dosť
tvojho obmedzovania.“
Marián pokrútil hlavou, pozrel
raz na jednu, raz na druhú ženu
a s povzdychom povedal: „Milé
dámy, prečo nechcete pochopiť, že jednoducho vám nič iné
nezostáva, iba prijať ma k sebe.
Chcem s tebou žiť, Rina, a je mi
jedno, či...“
„Už toho mám dosť,“ prerušila ho
nahnevane Anastázia Jergelová.
„Aj vy?“ zdvihol Marián povýšenecky obočie. „Ako vidím, sme
všetci traja unavení, mali by sme
ísť spať.“
„Dobrú noc, pán Sameš,“ povedala dôrazne stará pani.

Jaroslava Núterová

„Zober si nejaké veci, Rina, ideme
ku mne,“ obrátil sa k bledému
dievčaťu.
„Pôjdete sám, Rina zostane tu.“
Hlas starej ženy znel ticho, no
rozhodne, nepripúšťajúc námietky. Lenže na Mariána Sameša
nezapôsobil. Sebavedomý úsmev
mu skrivil tvár, v očiach sa nebezpečne zablyslo, čo zasa malo
zastrašiť Rininu starú mamu a,
samozrejme, nezastrašilo. Výhražne sa pohol k Rine, ktorú opäť
prenasledovali ohlušujúce zvony.
„Vysvetli príbuznej čo sa stane, ak
ma nepočúvnete,“ povedal drsne.
„Nie je ťažké zbaviť sa jej. Existujú
ústavy pre starých, zbytočných
ľudí a mne nebude robiť problém
dostať ju do jedného z nich. Andy
mi pomôže.“
„Dobre,“ súhlasila rýchlo Anastázia. „Ale kým sa ma zbavíte,
chcem byť s Rinou sama.“
Marián sa podozrievavo zahľadel na starú pani. Čo má znamenať tento nečakaný ústupok?
Cez noc toho aj tak nestačia veľa
podniknúť a s prvým brieždením
budem tu.
„Dobrú noc, láska moja,“ pobozkal
Rinu na líce a bez obzretia odišiel.
Dlho obidve ženy mlčali. Nemuseli nič hovoriť, rozumeli si
aj bez slov, hoci nikdy sa nebáli
nepríjemnú situáciu riešiť nahlas.
Teraz pani Jergelová premýšľala,
čo robiť ďalej, lebo veľmi dobre
vedela, čo takí ľudia ako je Marián
dokážu. Za každú cenu mu musia
zabrániť vstupu do tohto domu.
Rina si dlane pritláčala na uši,
cez zavreté viečka jej tiekli slzy.
Zvuk zvonov sa pomaly strácal.
„Ráno ho sem nepustíme,“ oznámila Anastázia vnučke.
„Má kľúč aj od zadného vchodu,“
vzdychla unavene Rina. Vzala zo
stolíka cigaretu a zapálila si ju.
Nervózne prechádzala sem – tam
po izbe, rýchlo za sebou vypúšťajúc dym. „Nechápem, ako mu ich
Andy mohol dať! Prečo?! Bože
môj, keby si vedela, starká, čo so
mnou robili kvôli Dávidovi... Lukáš
mi povedal, že... že...“ Viac v sebe neudržala dusivý, zúfalý plač,
ktorý ju hodil na kolená ku kreslu,
kam zaborila nešťastnú tvár. Stará
mama jej zobrala horiacu cigaretu
z chvejúcich sa prstov, dvakrát si
potiahla a spravila znechutenú
grimasu. Udusila cigaretu v popolníku.
„Vymeníme zámky,“ prehlásila
slávnostne.
„Žiadne nemáme,“ namietla Rina
do sedačky a siahla po ďalšej
cigarete.
Starká so záhadným úsmevom
vytáčala číslo. „Dávid? Tu Jergelová staršia. Viem, že je neskoro... Áno, hodina po polnoci, ale...
samozrejme... počkaj, neskladaj
slúchadlo, mám k tebe prosbu.
Pozri, prosím ťa, či sa u teba nenájdu dve kompletné zámky...
Áno. Budem čakať.“
Rina sedela na zemi a tupo
civela pred seba. Nesnažila sa
utrieť mokré líca od sĺz, ani nijako
sa upraviť. „Načo si mu volala?“
ozvala sa bezfarebným hlasom.

„On ma nechce,
rozumieš? Ach, bože! Spravili zo mňa
obyčajnú cundru
a on tomu uveril!

Dočerta!“
„Viem,“ prikývla starká. „Čítala
som tie listy a Dávid mi všetko
porozprával.“
„Ak sa nevydám za Mariána, ublížia mu. Nie si totiž jediná, kým sa
mi vyhrážali. Ty do ústavu, Dávid
do pekla, poprípade aj Lukáš. Pripadám si ako v zlom sne. Povedz,
aký to má význam? Neoplývam
bohatstvom, nie som ani kráľovná
krásy... Prečo chce práve a iba
mňa? Nerozumiem tomu.“
„Zrejme si pre neho čosi ako fixná
idea,“ riekla zamyslene starká.
„Možno ťa neľúbi, prosto si vzal
do hlavy, že ťa chce a musí mať,
možno mu v hlave niečo skratovalo, neviem... Alternatív je veľa.“
„Podľa mňa je duševne chorý,“
zapaľovala si Rina tretiu cigaretu, čo starká sledovala s veľkou
nevôľou.
Pri zvuku melodického zvonca
sa vnučka nezdvihla, takže musela ísť otvoriť Anastázia. Dávid
prišiel síce s jednou zámkou, ale
i s náradím a hneď sa pustil do výmeny. Nepotreboval vysvetlenie,
prečo to musí byť v tejto nočnej
hodine. Po menšej úprave zámka
bola pripevnená, a keď viackrát
overil jej funkčnosť, odovzdal dva
kľúče do rúk Anastázie Jergelovej.
„Ďakujem, Dávid,“ usmiala sa. „K
zadnému vchodu prisunieme skriňu, aby sa sem ten idiot nedostal.“
„Ktorú skriňu?“ opýtal sa.
„Najlepšia by bola táto,“ ukázala
na masívny dvojdverový šatník
z tmavého dreva.
„Hm,“ zahmkal Dávid a premeral
si postavu starej ženy. „Nechcem
vás podceňovať, pani Jergelová,
ale my dvaja na ňu nestačíme.“
„Máš pravdu,“ vzdychla.
„Zavolám Lukáša.“
Zdanlivo bez povšimnutia prešiel
okolo Riny k telefónu. Dobre však
zaregistroval jej bledú, uplakanú
tvár aj chvejúce sa prsty, držiace cigaretu. Zaťal zuby, prinútil
svoje ruky smerovať na slúchadlo
a nie k milovanému dievčaťu. Keď
odchádzal z domu, prezieravo
zobudil mladšieho brata a poprosil
ho, aby bol chvíľu hore, ak by ho
náhodou potreboval. Takže nebol
problém, či sa Lukáš prebudí.
Až potom sa Dávid pozrel na
dievča, čo sedelo stále na zemi
pri kresle. Tri špaky v popolníku
sa mu nepozdávali, lebo Rina
lovila v krabičke štvrtú cigaretu.
Kľukol si k nej a zadržal jej ruku
so zapaľovačom.
„Nepreháňaš to? Poď nám radšej
pomôcť zatarasiť zadný vchod.“
Jeho skoro nahnevaný tón vohnal
Rine slzy do očí. „Mohla by si
zdvihnúť svoj ctený zadoček, je to
aj v tvojom záujme.“
Spoločnými silami sa im napokon podarilo ťažkú skriňu dopraviť k zadným dverám. Lukáš
zarazene pokukoval po Rine, lebo
v takom stave ju ešte nevidel, no
brat ho poslal domov spať.
„Vďaka, Dávid,“ poďakovala
druhýkrát pani Jergelová. „Neviem, čo by sme si bez teba počali... Rina, idem si oddýchnuť,
nezabudni zamknúť.“
Mladí ľudia rozpačito stáli proti
sebe, vlastne v rozpakoch bola

hlavne Rina. Nemala odvahu pozrieť na Dávida, ktorý mal zatiaľ
dosť času skúmať jej utrápenú
tvár. Teda, pravdu povediac, nevyzerá práve najšťastnejšia, pomyslel si nespokojne a žalúdok mu
zovrelo nervozitou. Ticho začínalo
byť trápne, tak Rina opäť natiahla
ruku za cigaretou.
„Myslíš, že to ti pomôže?“ spýtal
sa Dávid podráždene.
Nie, nemohla v sebe zastaviť
ľútostivý plač. Prečo je k nej taký odmeraný, prečo ju nevezme
do náručia a neupokojí jej zúfalé
srdce, ktoré po ňom neuveriteľne
túži?!
Dávida plač Riny rezal ako
britva. Avšak dojmy z anonymov
boli príliš čerstvé, spomienka na
podvečer, kedy ju videl zavesenú
do toho kreténa, mu bránili v tom,
aby dievča mohol pritúliť k sebe
a viac ho nepustiť. V posledných
dňoch veľa premýšľal o ich vzťahu, kládol si niekedy až absurdné
otázky a nevedel na ne odpovedať
pre ich absurditu. Presviedčal
sám seba, že ich známosť netrvá
dosť dlho na to, aby sa kvôli Rine
Jergelovej trápil. Veď aj tak bol
rozhodnutý neviazať sa k žiadnej
žene, prečo sa teda na ňu nevykašle! Naopak. Nepredstaviteľne
po Rine túži a štve ho, že práve
v tejto chvíli jej to nedokáže povedať. Prečo ju jednoducho nestisne
v náručí, bozkami nezotrie horúce
slzy – s vrúcnym vyznaním lásky
spolu môžu zažiť nádherné chvíle.
Čosi ho zablokovalo. Čo to je?
Hrdosť, žiarlivosť, nedôvera, pocit
sklamania, zlosť? Čo ho blokuje? Alebo je to obyčajný strach?
O koho? O seba, či o Rinu? Hovorí sa, že anonymy netreba brať
vážne a na tú večeru iste nešla
s radosťou.
„Dočerta,“ zaklial tlmene a sadol
si vedľa dievčaťa na gauč. „Tak
už toľko neplač, dofrasa. Ráno
je múdrejšie večera a plačom to
nevyriešiš. Treba sa nám vyspať.“
„Ty chceš odísť?“ vzhliadla k nemu očami červenými od plaču.
„Rina, musím si všetko premyslieť,“ riekol nervózne.
„Premyslieť,“ opakovala sarkasticky. „Prosím ťa, o čom chceš
premýšľať? Nevidíš, ako to v skutočnosti je? Alebo potrebuješ uvažovať o tom, či ma máš ešte rád,
či si zaslúžim tvoju pozornosť?
Vari ti nestačí...“
„Prestaň,“ zdrapil ju oboma rukami
za plecia a trocha ňou potriasol.
„Nechaj ma,“ vytrhla sa mu. „Ak
má na tomto stroskotať náš vzťah,
práve sa tak deje. Ak o mne pochybuješ, odíď, nebudem ťa zdržiavať.“
Kde sa vo mne nabralo toľko
sily, aby som od nej odišiel, pomyslel si začudovane Dávid, keď
vdýchol do seba ostrý novembrový vzduch a počul za sebou
dvojnásobné otočenie kľúčom.
Zrazu ho premkol ukrutný strach.
Strach, že týmto odchodom zničil
akúkoľvek možnosť žiť po boku
Riny Jergelovej, ktorú napriek
všetkému ľúbi. Miluje ju celým
srdcom. Musel najprv odísť, aby
si to uvedomil? Prečo trápi obidve duše, načo je to dobré? Čo
tým chce dokázať? Že je hrdina
a zriekne sa životnej lásky, ktorá
by naplnila jeho zbabraný život!?
V mene čoho?
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Národná štúdia vyšetrovania zdravotného stavu Slovákov vo finále
Po skončení pilotnej štúdie európskeho charakteru EHES (Europe
health examination survey), čo je
vlastne vyšetrovanie zdravotného
stavu Európanov, ktorej sa zúčastnilo trinásť krajín Európy vrátane SR,
je na Slovensku už vo finálnej fáze
národná štúdia merania zdravotného stavu obyvateľstva. Koordinátor
projektu v SR je Regionálny úrad
verejného zdravotníctva (RÚVZ)
v Banskej Bystrici. Tento úrad bol
totiž zodpovedný aj za vykonanie

pilotnej štúdie, v rámci ktorej boli jeho pracovníci vyškolení ako tréneri
ostatných spoluriešiteľov v SR. Na
rozdiel od pilotnej štúdie sa národná
štúdia realizuje z národných prostriedkov, čo sa na Slovensku podarilo v úzkej spolupráci s Národným
programom prevencie ochorení
srdca a ciev. Tento program dostal
podporu Ministerstva zdravotníctva
SR, pričom sa podarilo do jeho
projektov zahrnúť aj meranie rizikových faktorov srdcovo-cievnych

a ostatných chronických ochorení
na národnej úrovni.
„Pilotná štúdia potvrdila, že je
možné vykonať národné štúdie
v participujúcich krajinách. Na
Slovensku sme oslovili systémom náhodného výberu 4 tisíc
respondentov, z ktorých sa na
vyšetrenie dostavilo viac ako 50
percent. Neúčasť je zrejme daná
spoločenskou atmosférou, ktorá
nie je veľmi naklonená preventívnym aktivitám. V týchto dňoch

Jedálny lístok 12. – 18. 3. 2012

Jedálny lístok 19. – 25. 3. 2012

Pondelok
Polievky: zem. kyslá s kôprom, pečivo
špenátová so syrovými haluškami, pečivo
Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Roľnícke zemiaky, uhorka
Cestovinový šalát s kapiou a salámou
Bravčové mäso dusené s kelom
Makový závin s jablkami, kakao
Bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, kapia,
pór, čínska kapusta, syr, dressing)
Ovocný balíček
Utorok
Polievky: boršč s mäsom, pečivo
horácka, pečivo
Obaľovaný hovädzí rezeň, zem., kompót
Kurac. stehno na smotane s hlivami, cestovina
Držky na diabolský spôsob, knedľa
Krabí šalát s ovocím, pečivo
Hubové rizoto, uhorkový šalát
Zem. knedličky čučoriedkové so strúhankou
Bageta s pikantným mäsom (pikantné bravčové mäso,
hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Streda
Polievky: hŕstková, pečivo
prešporská, pečivo
Brav. pečienka sedliacka, červ. kapusta, knedľa
Morčac. prsia so syrom a špenátom, ryža, šalát
Vyprážaný karfiol, zem., tatárska omáčka
Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo
Rezance s tvarohom, zakysanka
Hanácke koláče, kakao
Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, paradajka,
ster. uhorky, syr, červ. kapusta, fazuľa,
kukurica, hrášok, dressing)
Mliečny balíček
Štvrtok
Polievky: slepačia s cestovinou, pečivo
fazuľová so salámou, pečivo
Vyprážaný brav. rezeň, zem. šalát s majonézou
Morčacie soté na paprike, cestovina
Pizza šampiňónová s brokolicou
Lahôdkový šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami
Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky,
vajce, maslo, horčica)
Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok
Polievky: kapustová s úd. mäsom, pečivo
rascová s vajcom, pečivo
Prírodný brav. rezeň, zeleninová ryža, uhorka
Hovädzie dusené, paradajková omáčka, knedľa
Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky
Macedónsky šalát s tofu, pečivo
Kuracie rezančeky, dus. fazuľka s baby mrkvou
Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou, vanil, krém
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso,
hlávkový šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
Ovocný balíček
Sobota
Polievka: brokolicová s fazuľou, pečivo
Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát
Belehradský brav. rezeň, opekané zem., uhorka
Bageta moravská (moravské mäso, uhorka šalát.,
maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)
Nedeľa
Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Cigánske kuracie stehno, ryža, šalát
Nitrianske brav. stehno, knedľa
Bageta indická (kuracia šunka, ster. uhorky,
červ. kapusta, syr, pikantný dressing)

Pondelok
Polievky: mexická, pečivo
pohronská, pečivo
Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky
Pražská hovädzia pečienka, slov. ryža, šalát
Baraní guláš, halušky
Strukovinový šalát miešaný, pečivo
Zapekané grahamové cestoviny so zeleninou
Plnené rožky tvarohové
Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šampiňóny,
vajcia, syr, čínska kapusta, kukurica, dressing)
Mliečny balíček
Utorok
Polievky: furmanská, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo
Údené mäso, kapusta, knedľa
Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát
Zemiakové placky plnené mäsom
Windsorský šalát, pečivo
Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina
Muffiny s čokoládou, kakao
Celozrnná bageta syrová (dressing, syr Niva,
syr údený, vajce, hlávkový šalát, kapia)
Pečená bravčová krkovička, pečivo
Streda
Polievky: držková, pečivo
sedliacka, pečivo
Vyprážaný morč. rezeň ovčiarsky, zem., uhorka
Bravčový perkelt, cestovina
Plnená hlávková kapusta, knedľa
Grécky šalát, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou
Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Bageta čínska (šunka, paradajka, ster. uhorky,
čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)
Ovocný balíček
Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, pečivo
francúzska, pečivo
Kuracie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Hamburské bravčové stehno, knedľa
Zem. knedličky s údeným mäsom, kapusta
Pikantný syrový šalát, pečivo
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Palacinky s džemom a čokoládou
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šalát.,
paprika, paradajky, šalát konz.)
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Piatok
Polievky: gulášová, pečivo
roľnícka s krupicovými haluškami, pečivo
Husárska roláda, zem., čalamáda
Goralská pochúťka, cestovina
Pečená klobása, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Zimný vitamínový šalát, pečivo
Top šalát s kuracím mäsom, pečivo
Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao
Bageta moravská (moravské mäso, uhorka šalát.,
maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)
Mliečny balíček
Sobota
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Orientálne kuracie prsia, ryža, šalát
Bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, kapia, pór,
čínska kapusta, syr, dressing)
Nedeľa
Polievka: hovädzia s cestovinou, pečivo
Brav. rezeň s Nivou a šampiňónmi, zem., šalát
Kuracie stehno na paprike, cestovina
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso,
hlávkový šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)

je už národná štúdia vo finálnej
fáze“, uviedla koordinátorka projektu EHES, aj jeho pilotnej štúdie na Slovensku, vedúca odboru
epidemiológie banskobystrického
RÚVZ MUDr. Mária Avdičová. Dodala, že spoluriešitelia - vyškolení
pracovníci 36 RÚVZ v SR, ktorí
manažujú celý priebeh štúdie a
jednotlivé merania vo svojom regióne, dokončujú ukladanie dotazníkov a zároveň sa u respondentov
uskutočňuje vyšetrovanie vzoriek
krvi na biochemické parametre celkový cholesterol, HDL, glukóza
a triglyceridy. Do konca tohto týždňa budú vyšetrené všetky vzorky
krvi, začiatkom marca ich budú
vkladať do špeciálne vytvoreného
počítačového programu, kde už sú
uložené dotazníky. „Do konca marca vyčistíme údaje a výstupné
analýzy a prvé poznatky budeme
publikovať koncom marca. Výsledky ukážu, aká je v súčasnosti
riziková populácia SR. Povedia
nám totiž koľko ľudí jednak má
ochorenie, ale aj koľko ľudí má
rizikové faktory, od ktorých sa
odvíja odhad rizika populácie vo
vzťahu k rozvoju chronických
chorôb. Potom ešte čaká riešiteľov z jednotlivých RÚVZ (úrady)
informovať respondentov o výsledkoch vyšetrení - dostanú
záverečné hodnotenie kardiovaskulárneho rizika a odporúčania
na jeho zníženie a elimináciu.
Hodnotenie sa môže vykonať len
na základe výsledkov biochemických vyšetrení, ktoré sa robia
v biochemickom oddelení FNsP
FDR v Banskej Bystrici na jednom stroji a rovnakými diagnostikami, aby výsledky boli validné,
porovnateľné a boli medzinárodne uznané,“ približuje aktuálnu
situáciu MUDr. Avdičová.
Banskobystrický RÚVZ a tých, ktorí
sa podieľali na organizovaní tejto
aktivity, čaká následne veľká úloha
analyzovať celonárodné výsledky
a pripraviť hodnotiacu správu ako

súčasť Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, na
ktorej sa už v súčasnosti postupne
pracuje a bude predložená MZ SR.
Odborníci zo zozbieraných dát tiež
zistia, koľko z ľudí s rizikovými faktormi je podchytených a koľko sa
ich dozvedelo o rizikovosti práve
zo skríningu. Odhadnú rizikovosť
slovenskej populácie v jednotlivých vekových skupinách pre
rozvoj chronických chorôb. Je
totiž dokázané, že faktory ako fajčenie, vysoký krvný tlak, obezita
a ďalšie parametre, majú vzťah k
rozvoju jednak srdcovo-cievnych,
nádorových, či obštrukčných
ochorení pľúc a ďalších chorôb.
Výsledky tejto štúdie budú zároveň
podkladom pre argumentáciu o potrebe vykonávania intervencií v širokej populácii jednak cez médiá, ako
aj ošetrujúcich lekárov, alebo inými
vhodnými cestami, napríklad prostredníctvom poradní zdravia, ktoré
fungujú pri každom RÚVZ. Podľa
MUDr. Avdičovej sa v súčasnosti
lobuje v EK aby sa z kapitoly pre
výskum zabezpečila ďalšia etapa
tejto národnej štúdie. Umožnilo by
to osloviť a vyšetriť širšiu skupinu
obyvateľov nielen v SR, aby vzorka
bola ešte reprezentatívnejšia. Ak
ich krajiny dostanú, budú musieť
hradiť z vlastných zdrojov polovicu
nákladov. „V pilotnej štúdii bolo zapojených 13 krajín EÚ, do
vykonania národnej štúdie však
nebola povinnosť vstúpiť. SR využilo príležitosť, že v Národnom
programe prevencie ochorenia
srdca a ciev bolo mapovanie tejto
situácie ako jedna z úloh. Tak sa
v SR po prvýkrát podarilo zorganizovať takúto štúdiu vo veľkom
rozsahu. Podobne sa zapojili aj
niektoré ďalšie krajiny, ako Anglicko, Nemecko, Taliansko a ďalšie, väčšina krajín zapojených do
pilotnej štúdie však čaká na to,
že sa podarí získať prostriedky,“
dodáva na záver.
M. Tolnayová, RÚVZ B.Bystrica

Neprehliadnite!
Zájazdy do Legolandu Aj pre školské kolektívy
V termínoch 6. – 8. mája 2012, 11. – 13. mája 2012 (možnosť
odchodu z Podbrezovej, resp. z Brezna), 1. – 3. júna 2012 môžete
so svojimi deťmi navštíviť Legoland. Cena pobytu je: 87 eur/osoba.
V cene jej zahrnuté: 1x hotelové ubytovanie, 1 x kontinentálne raňajky,
autokarová doprava, sprievodca CK a poistenie proti insolventnosti.
Príplatky na mieste: vstupenka celodenná s obedom, jednotné menu:
zmiešaná skupina dospelí a deti 24 eur/osoba a mládežnícka skupina
do 16 rokov 22 eur/osoba. Môžete si priplatiť 15 eur za večeru, aj
kompletné poistenie UNIQA.
Prvý deň je odchod z Banskej Bystrice vo večerných hodinách,
druhý deň je celodenný pobyt v Legolande a tretí deň po raňajkách
odchod domov. Návrat vo večerných hodinách. V prípade, že v termíne 11. – 13. mája 2012 počet záujemcov zaplní autobus, nástup je
možný z Podbrezovej, resp. z Brezna.
Bližšie info na OZ KOVO - telefónnom čísle 645 1455.

Pre seniorov

Aj pre kolektívy

V ponuke je jednodňový pobyt v jaskynných kúpeľoch známych
svojimi terapeutickými účinkami už od 16. storočia. Nachádzajú sa
v rekreačnej oblasti mesta Miskolc Tapolc. V jaskyni vám poskytnú
služby liečebného komplexu – hydroterapiu, tangentor, liečebnú
a osviežujúcu masáž, elektroterapiu, Prístup zabezpečený aj pre
telesne postihnutých. Cena je 25 eur a je v nej zahrnutá doprava
luxusným autobusom, sprievodca, prehliadka mesta a vstup do
jaskynných kúpeľov na tri hodiny. V ponuke sú termíny: 28. apríl, 5.
máj, 12. máj a 19. máj 2012. Ak máte záujem, prihláste sa na OZ
KOVO - telefónnom čísle 645 1455.
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Poďakovania

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke s našou milovanou mamou a starou mamou
Elenou SCHNEIDGENOVOU
z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
bývalým spolupracovníkom a známym
za účasť na poslednej rozlúčke s našim
drahým manželom, otcom a starým otcom
Jánom OLERÍNYM
z Mýta pod Ďumbierom.
Za dôstojnú rozlúčku patrí poďakovanie Dychovej hudbe
ŽP a.s.
Smútiaca rodina
...
Ďakujeme príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa
prišli rozlúčiť s našou milovanou
Evou BOHÚŇOVOU z Podbrezovej.
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Mama, manžel, syn s priateľkou, súrodenci a ostatná rodina
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým
spolupracovníkom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým otcom,
starým otcom a bratom
Jozefom VAŇOM z Podbrezovej.
Zvlášť ďakujeme Dychovej hudbe ŽP a.s.
za dôstojnú rozlúčku a zamestnancom železničnej dopravy
ŽP a.s. za symbolický moment trúbiacich lokomotív, ktoré
sprevádzali smútočný sprievod. Ďakujeme za všetky prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým
spolupracovníkom, priateľom, susedom,
známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našim drahým manželom, otcom, starým
otcom a bratom
Jozefom KUBANČÍKOM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Spomienky

STRANA 7
V športovej hale Podháj v Martine sa 18.
februára uskutočnili Majstrovstvá SR v latinsko-amerických tancoch. Vyhlasovateľom bol Slovenský zväz tanečného športu.
Pohárové súťaže prebiehali v kategóriách
- Junior I, Junior II, Mládež tried B, A, S a
Dospelí tried B, A, S. Rozhodcovský zbor
bol pestrý, zložený zo zástupcov Ruska,
Nemecka, Bulharska, Austrálie, Talianska
a Slovenska. Časový harmonogram súťaží

Daniel Didi a Zoja Didiová, 6. Lukáš Roštár
a Veronika Roštárová. V ktg. Junior II LAT
si striebornú medailu vybojovali Filip Vlček
a Alexandra Skalošová, bronzovú Miroslav
Cibula a Zuzana Kňazovická, 5. boli Daniel
Didi a Zoja Didiová.
Gratulujeme našim tanečným párom a tešíme sa z ich úspechu. Rozhodcovský zbor
mal náročnú úlohu vybrať najlepšie páry,
ale aj napriek celodennému sústredeniu

V marci si pripomínajú
pracovné jubileá
40-ročné
Emil ŠŤAVINA

MSR 2012 v latinsko-amerických tancoch

35-ročné

súťažil aj FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA

Michal GÁL

sa napĺňal súťažnými pármi tanečných
klubov z celého Slovenska. Nechýbal
ani FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA.
Tanečné páry podali úžasný výkon, zlúčili
dva najdôležitejšie aspekty pri hodnotení,
kvalitnú techniku tanca a umelecký dojem
choreografie.
Junior I D,C,B LAT (35 párov)
22. David Ridzoň – Timea Tyčiaková
29. Matúš Brieda – Katarína Berčíková
Do 21 B,A,S LAT (19 párov) - semifinále
12. Marek Gruber – Andrea Simanová
Dospelí A,S LAT (29 párov)
17. Simone Arena – Linda Mandúchová
18. Michal Šimanský – Miroslava Ondrejková
Súťažný deň vyvrcholil slávnostným
galavečerom s bohatým sprievodným
programom. Tanečné páry FÁBER DANCE
TEAM SLOVAKIA sa zúčastňujú mnohých pohárových súťaží na Slovensku a
úspešne si budujú svoju tanečnú kariéru.
Tanečný pár Michal Šimanský a Miroslava
Ondrejková dosiahol v latinsko-amerických
tancoch najvyššiu medzinárodnú tanečnú
triedu – S.
V Liptovskom Mikuláši 11. februára, v
kategórii Dospelí D štandardné tance, sa
prebojovali do finále Filip Vlček a Alexandra Skalošová FDTS. V ktg. HOBBY Deti
boli 4. Merek Peťko a Vanesa Šanková,
v ktg. HOBBY Junior I obsadili 3. miesto
Dávid Ridzoň a Tímea Tyčiaková, 5. boli
Marek Kyseľ a Bianka Šniagerová, v ktg.
Junior II. STT zvíťazili Filip Vlček a Alexandra Skalošová, 2. miesto si vybojovali
Miroslav Cibula a Zuzana Kňazovická, 5.

sa, zvládol svoju úlohu bravúrne. Medzi
rozhodcami sme mohli vidieť aj Mateja
Chrena, ktorý tancoval v Let´s dance spolu
s Elenou Podzámskou, ktorá nás tiež poctila svojou účasťou.
Veríme, že súťaž v spoločenskom tanci
vo Zvolene sa stane každoročnou tradíciou, na ktorej sa z roka na rok bude
návštevnosť zvyšovať tak, ako počet tanečných párov v našom meste. Ďakujeme
sponzorom za ich podporu a všetkým, ktorí
nám pomohli pri organizácii celej súťaže
a tešíme sa na vás v apríli 2012.
(fdt)

„Čas plynie, bolesť stále trápi, ale
vás už nikto nevráti.“
Dňa 29. januára uplynuli tri roky,
Dňa 10. marca uplynie pätnásť rokov
ako nás navždy opustil milovaný
čo nás navždy opustil manžel, otec,
otec, svokor, starý a prastarý otec
starý otec a brat
Štefan DANIELIČ z Podbrezovej.
Ján PAVKO z Podbrezovej.
Dňa 5. februára uplynulo šesť roKto ste ho poznali venujte mu spolu
kov, čo nás opustil brat, švagor
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina a strýko
Štefan DANIELIČ ml.
...
z Podbrezovej.
„Aj keď si odišiel, nie si medzi nami,
Dňa 1. apríla uplynie druhé výročie
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
úmrtia drahej mamy, svokry, starej
Dňa 14. marca si pripomenieme piate
a prastarej mamy
výročie úmrtia drahého manžela, otca
Valérie DANIELIČOVEJ
a starého otca
z Podbrezovej.
Jozefa ŽABKU z Osrblia.
S láskou a úctou spomínajú S láskou a úctou spomínajú sestry,
manželka a dcéry s rodinami nevesta, švagriná, vnúčatá a pravnúčatá
...
...
„Hoci si odišiel a niet ťa už medzi
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedonami, v našich srdciach ostaneš
volí. Prázdny je dom, zostala nám len
navždy s nami.“
bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 3. marca uplynuli dva roky, čo
Dňa 13. marca uplynú tri roky odvtedy,
nás navždy opustil náš otec, starý
ako nás navždy opustil manžel, svokor
a prastarý otec
a starý otec
Pavol GUBANČOK z Podbrezovej.
Ján LUPTÁK z Mýta pod Ďumbierom.
S láskou a úctou spomína manželka, zať a vnúčatá S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá
a pravnúčatá.
...
...
„To, že čas rany zahojí je iba klamné
Dňa 9. marca si pripomenieme
zdanie. V srdci nám bolesť zostáva
smutné šieste výročie úmrtia nášho
a tiché spomínanie.“
brata, švagra
Dňa 23. marca uplynú štyri roky, čo
Petra POTANČOKA z Povraznás navždy opustil milovaný manžel,
níka.
otec a starý otec
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
Štefan KOHÚT z Bystrej.
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Ivan BAJS
Eva ŠVARCOVÁ
30-ročné
Ladislav HUDÍK
Ing. Jozef RYBÁR
Vladimír TOKÁR
Ján VRÁNSKY
25-ročné
Jozef BOHÁČIK
Vladimír PETRÍK
20-ročné
Zuzana GBÚROVÁ
Zuzana PAUČOVÁ
životné jubileá
Miroslav MALINA
Marian RABATIN
Ing. Lubomír SVAČINA
Miloš DAXNER
Viera KRÁLOVÁ
Ján MEDVEĎ
Milan TROJAN
Jozef BOBÁK
Ing. Jozef MARČOK

Inzertná služba

 Doučujem angličtinu. Kontakt: 0914 113 233

 Predám 2 váľandy s úložným priestorom, cena 100 eur. Kontakt: 0944465829.

Vo februári odišli
do predčasného dôchodku
Jozef BERAXA, Jaroslav CÚTH, Pavol FISCHER,
Miroslav NAGY, Martin PETRO
a do starobného dôchodku
František VRANIAK.
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších
rokov želáme len slnečné dni.

Neprehliadnite!
SKVELÁ PONUKA
PRÁCA HOSTESKY
Ak máš vek minimálne 17 rokov, výšku nad
168 cm, príjemný vzhľad a vystupovanie, si
flexibilná a samostatná a ovládaš anglický jazyk na komunikatívnej úrovni, ponúkame ti možnosť lukratívnej práce hostesky
na golfových turnajoch a iných podujatiach spoločnosti Tále,
a.s. Žiadosť a životopis s fotografiou tváre a postavy zašli na
petkova@tale.sk, tel: 0903 501 123. Vybrané uchádzačky budú
pozvané na osobné stretnutie. Tešíme sa na stretnutie s tebou.
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S priamym účastníkom Zimných olympijských hier mládeže v Innsbrucku

Biatlon má v krvi
V hlavnom meste rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko
v Innsbrucku sa 13. – 22. januára 2012 uskutočnili I. zimné
olympijské hry mládeže, v ktorých viac ako tisíc - pätnásť až
osemnásť ročných - športovcov súťažilo v štrnástich disciplínach. Miestenku v slovenskej výprave biatlonistov si vybojoval
aj študent druhého ročníka Súkromného gymnázia ŽP Ondrej
Kosztolányi, ktorý nám priblížil atmosféru podujatia.
Ako prebiehali prvé dni v olympijskom centre?
- Do Innsbrucku sme prišli už 9.
januára, aby sme sa stihli aklimatizovať a pripraviť na zápolenia.
Ubytovali nás v novej olympij-

skej dedinke v centre mesta, v
apartmánových bytoch, ktoré po
skončení olympiády budú slúžiť
jeho občanom. Biatlonisti sa pripravovali v Seefelde, na tratiach
verejnosti dobre známych z predchádzajúcich zimných olympiád,
kde vybudovali novú strelnicu.
Atmosféra celého podujatia
bola nielen pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Úžasný bol
úvodný ceremoniál, pri ktorom
nechýbal olympijský oheň (zapálený a dovezený do Rakúska
pre naše hry z gréckej metropoly
- Atén). Otvorenie sa uskutočnilo
neďaleko centra mesta – v Bergiselli a predstavili sa v ňom športovci zo všetkých sedemnástich
zúčastnených krajín. Každý deň
sme sa stretávali s maskotom
hier– kamzíkom Yoggl. Rozlúčkový ceremoniál sa uskutočnil
22. januára a na druhý deň sme
cestovali domov. Bol som rád, že
poznám všetkým členov slovenskej biatlonovej výpravy (Marek

Matiaško z Dukly, Iva Fialková z Osrblia a Nina Lapinová
z Dukly), s ktorými súperím na
domácich tratiach. Partia sme
boli vynikajúca, vedeli sme sa
v správnom čase povzbudiť.

Štartoval si v rýchlostných
a stíhacích pretekoch. Bol si
spokojný s výkonom?
- ZOH mládeže boli pre mňa
vyvrcholením doterajšieho snaženia a samozrejme, že som
mal väčšie ambície. Nesplnili sa,
sklamaním bolo moje umiestnenie (41. miesto) vo vytrvalostných
pretekoch, pod čo sa podpísala
psychická nepohoda a zlá streľba
v ľahu. V druhom štarte – v stíhacích pretekoch som už poznal
lepšie trať, ale i súperov, išiel
som istejšie, čomu zodpovedalo
lepšie umiestnenie. Hoci som
s dosiahnutými výsledkami nebol veľmi spokojný, hry boli pre
mňa obrovskou skúsenosťou.
Boli mojou premiérou na svetovej
biatlonovej scéne, s neznámymi
súpermi mojej kategórie, čo mi
zväzovalo ruky. Poučil som sa
a dúfam, že keď sa s týmito súpermi stretnem v budúcnosti na
iných tratiach, lepšie dokážem
presadiť svoje prednosti a vydať

Pre všetky deti, rodiny a neregistrovaných lyžiarov sa 10. marca 2012 v lyžiarskom areáli Tále, a.s., uskutočnia

VEREJNÉ PRETEKY

V LYŽOVANÍ

Registrácia pretekárov bude v reštaurácii Stodola, so štartom
od 9. do 13. hodiny a cenami pre súťažiace deti a najlepších
lyžiarov.
Pre účastníkov je pripravený bohatý animačný program,
o zábavu sa budú starať maskot strediska medveď Hugo a
DJ, pochutnať si budete môcť nielen na tradičných slovenských haluškách, ale i iných špecialitách.

zo seba maximum.
Ondrej, prezradíš nám niečo aj
z tvojich začiatkov?
- Pochádzam z Vyhní a od
malička som sa venoval viacerým športom – stolnému tenisu,
futbalu, basketbalu, ale najviac
ma oslovoval biatlon. Možno aj
preto, že mama bola aktívna pretekárka, otec futbalový brankár
a športový funkcionár. Venovali
sa mi od malička, priviedli ma
k biatlonu a ako päťročný som
vstúpil do biatlonového klubu
u nás doma. Mojim prvým trénerom, okrem otca, bol Igor Luptovský. Neskoršie, pri výbere
stredoškolského štúdia som sa
zameral hlavne na školu, ktorá
by mi umožnila nielen vzdelanie,
ale aj športový rast. Vybral som
si Súkromné gymnázium ŽP aj

preto, že je tu Centrum olympijskej prípravy mládeže pre biatlon
a spĺňa všetky moje predstavy.
Možno k rozhodnutiu prispel aj
fakt, že sa nachádza v blízkosti
jediného biatlonového areálu na
Slovensku. Z dnešného pohľadu
som rád, že som sa takto rozhodol a dôkazom je nielen účasť
na ZOHM. V súčasnosti sa už
pripravujem na ďalšie významné
podujatia - YOWF (Youth Olimpic
Winter Festival) Mladý olympijský
zimný festival, ktorý sa uskutoční
v roku 2013 v Brasove (Rumunsko). Bude to ďalšia významná
udalosť pre mladých biatlonistov
po ZOHM a urobím všetko preto,
aby som na festival nominoval.
(vk)

V CENTRE ZÁUJMU
Vyhlásenie výsledkov ankety Futbalista roka 2011 sa uskutočnilo v Trnave 27. februára 2012. Po tretí raz si
víťaznú cenu prevzal Martin Škrtel,
druhý skončil Marek Hamšík a tretí
Juraj Kucka (v súčasnosti pôsobiaci v FC Janov), odchovanec
podbrezovského futbalu, ktorému
k tejto významnej trofeji blahoželáme.

Potešila nás správa Michala
Hippa, dočasného trénera
slovenskej futbalovej reprezentácie, o nominácii Michala Breznaníka, odchovanca podbrezovského
klubu (v súčasnosti pôsobiaci v Liberci) do slovenskej
futbalovej reprezentácie.

Zmena a nové pravidlá

Od prvého marca 2012 bola vytvorená letná alternatíva rozvrhu
hodín v telocvični ŠPORTOVEJ
HALY pre všetky materské oddiely ŽP Šport, a.s., pre jednotlivé úseky ŽP a.s. a verejnosť.
Novým rozvrhom hodín chce
vedenie akciovej spoločnosti
ŽP Šport okrem sprehľadnenia
obsadenia telocvične v dňoch
a časoch, ponúknuť fyzickým
i právnickým osobám možnosť
prenajať si telocvičňu na športové
aktivity. Konkrétne v dopoludňajších hodinách v pondelok až
v sobotu od 6. do 9. hod., okrem
štvrtku, v piatok až do 14. hod.
V týždni od pondelku do piatku
je možné komerčne telocvičňu
prenajať vždy od 19. do 21. hod.
Cez víkend v sobotu od 13. do
21. hod. a v nedeľu od 6. do 21.
hod. Cena za hodinu využitia je
12 € pri kolektívnych športoch a
6 € pri tenise.
Okrem týchto zmien bola rozšírená ponuka o 12 mesačné permanentky do posilňovne (ostatný
cenník vstupov a permanentiek
ostal nezmenený), zároveň bola
zrušená permanentka 10 vstupov
pre ZRTV. Sme presvedčení, že
v dnešnej dobe je 1 € za cvičenie,
či inú pohybovú aktivitu minimom,
ktoré môže každý jeden amatér-

sky športovec zaplatiť. Ak v čase
vyhradenom pre jednotlivé úseky
ŽP a.s. (najmä pri kolektívnych
športoch) vyvíja pohybovú aktivitu
iný, ako zamestnanec materskej
či dcérskych spoločností, zaplatí
každý 1 €/hodina.
Všetci záujemcovia o prenájom
bufetovej časti športovej haly, či
už z radov zamestnancov alebo
verejnosti, zaplatia za jeden prenajatý deň 15 €. Ak v daný deň
hodlá fyzická, resp. právnická
osoba využiť aj inú časť športovej haly poplatok bude navýšený
podľa času stráveného v iných
častiach.
V komplexe športovej haly je
k dispozícii turistická ubytovňa
s 28 lôžkami v 2 a 4 posteľových
izbách. K ubytovacej časti patrí
spoločenská miestnosť s televízorom. Cena postele na jednu noc je
8,30 € s DPH.
Zdôrazňujeme, že do každej
časti športovej haly je potrebné patričné oblečenie a obutie
z následným zapísaním do knihy
návštev – realizuje službukonajúci
pracovník. Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný pobyt v
zariadení slúžiacom k športovému
vyžitiu profesionálnych, amatérskych i laických športovcov.
B. Braučok ŽP Šport, a.s.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NŠC SZB Osrblie bolo dejiskom Majstrovstiev SR v biatlone dorastu, dospelých
a žiakov (rezonovali tu aj
výsledky nášho odchovanca,
bývalého študenta SSOŠH ŽP a
reprezentanta SR v biatlone Mateja Kazára, ktorý na majstrovstvách
sveta v rýchlostných pretekoch
skončil 29. mieste a v stíhacích
24.). Pretekári Oddielu bežeckého
lyžovania a biatlonu ŽP Šport v
rýchlostných pretekoch obsadili:

v ktg. MD 16 – 17 roční: 10.
M. Jurena, ktg. SD 18 – 19
roční: 4. P. Seifert, 5. M. Kupec, ktg. J 20 – 21 roční: 2. M.
Michalovský, ktg. Ž 22 – 30
ročné: 4. E. Lehotská, ktg. M 46
roční a starší: 5. M. Kazár, kgt. Ž
12 – 13 roční: 3. D. Peťko, 8. M.
Gánovský, 21. Viktor Pápaj, ktg. Ž
14 – 15 roční: 3. M. Brezina, ktg.
Ž 12 – 13 ročné: 4. H. Lešťanová.
Vo vytrvalostných pretekoch
v ktg. D 16 – 17 roční: 1. miesto

a titul majster SR si vybojoval
O. Kosztolányi, 7. M. Jurena,
v ktg. D 18 – 19 roční: 4. M. Kupec, 8. P. Seifert, ktg. J 20 – 21
roční: 2. R. Michalovský, ktg. Ž
20 – 30 ročné: 1. miesto a titul
majsterky SR získala E. Lehotská, ktg. M 46 roční a starší: 5.
M. Kazár, ktg. Ž 12 – 13 roční: 6.
D. Peťko, 8. M. Gánovský, 23. V.
Pápaj, ktg. Ž 14 – 15 roční: 3. M.
Brezina, ktg. Ž 12 – 13 ročné: 10.
Z. Longauerová.
mk
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