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Dvojtýždenník Železiarní Podbrezová a.s. ročník LXXI vyšlo 11. septembra 2015

 Dvadsiaty ôsmy  august 2015 bol v Železiarňach Podbrezová veľkým 
dňom. Uskutočnili sa oslavy 175. výročia založenia podbrezovských žele-
ziarní a pripomenuli sme si aj ďalšie významné výročia súvisiace s našou 
ŽP GROUP. Pozvanie prijalo okolo sedemtisíc ľudí, medzi ktorými boli 
zamestnanci, rodinní príslušníci, naši dôchodcovia a deti. V ZELPO ARÉNE 
bol ruch už pred štrnástou hodinou. Na štadión prichádzali húfy dôchod-
cov a slávnostnú atmosféru posilnili melódie Dychovej hudby ŽP, ktorá je 
neodmysliteľnou súčasťou histórie podbrezovských železiarní, dokonca 
o dva roky staršia. O tom, ako prebiehali oslavy pre našich bývalých spo-
lupracovníkov, čítajte na 6. strane. V tom istom čase sa zapĺňali parkovacie 
miesta vyhradené pre návštevníkov FŠ na Skalici, kde očakávali zhruba 
tisícku detí. O oslavách pre naše deti čítajte na 4. - 5. strane.

 Hlavné oslavy odštartovali o osemnástej hodine a hoci boli obavy, že 
koncom augusta už zvykne byť večer chladno, opak bol pravdou. Krásny 
slnečný deň vyústil do príjemného teplého večera, čo nepochybne umoc-
ňovalo dobrú náladu pozvaných, ktorí prichádzali do ZELPO ARÉNY 
plní očakávania. Slávnostný večer otvorilo vystúpenie folklórneho súboru 
Mostár. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták 
privítal významných hostí, medzi nimi aj ministra financií Petra Kažimíra 
a predsedu Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory (SOPK) Petra 
Mihóka. V mene Predstavenstva ŽP v slávnostnom príhovore pozdravil 
všetkých, ktorí prijali pozvanie na toto významné výročie. „175. výročie by 
nebolo, keby sme nemali dobrých obchodných partnerov. Veľmi si vážim aj 
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sem prišli“, okrem iného 
povedal V. Soták. „Vedzte, že takých fabrík, ako sú Železiarne Podbre-
zová, na Slovensku nie je veľa a my, Podbrezovci, máme byť na čo hrdí. 
Som hrdý na to, že vaše deti, vaši vnuci majú kde študovať a môžeme im 
poskytnúť garanciu zamestnania. Vďaka investíciám sme svoje pozície na 
európskych a svetových trhoch posilnili a stali sme sa významným dodá-
vateľom bezšvíkových rúr ťahaných za studena i za tepla. Som hrdý na to, 
že sú naši zamestnanci vzdelaní a môžu sa porovnávať s kýmkoľvek vo 
svete. Prajem vám v mene celého predstavenstva i stredného manažmentu 
veľa zdravia a osobných i pracovných úspechov. Za serióznu a férovú 
spoluprácu ďakujem našim dodávateľom a všetkým prajem podnikateľské 
úspechy,“ ukončil predseda predstavenstva svoj príhovor. O slovo sa 
prihlásil predseda SOPK Peter Mihók, ktorý zablahoželal Železiarňam 
Podbrezová k významnému výročiu a konštatoval.“ Máme na Slovensku 
veľmi málo firiem, ktoré sa môžu hrdiť takou bohatou históriou. Pred piatimi 
rokmi, pri príležitosti 170. výročia, sme udelili Zlatú medailu SOPK vašej 
firme, dnes dovoľte, aby sme Zlatú medailu SOPK venovali za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj ekonomiky a podnikania v Slovenskej republike Ing. Vladi-
mírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP.“ 

 Nasledovalo u mnohých túžobne očakávané žrebovanie čitateľskej 
súťaže. Stosedemdesiatpäťročný vývoj podbrezovských železiarní sme si 
počas celého roka pripomínali aj na stránkach Podbrezovana. V rubrike 
v Retrospektíve si čitatelia mali možnosť prečítať spomienky našich pamät-
níkov, prostredníctvom rubriky Kontinuita hutníckych rodov vám redakcia 
priblížila viacgeneračné rodiny, ktorých členovia pracovali a pracujú aj dnes 
v Železiarňach Podbrezová. Obidve rubriky boli vždy doplnené o súťažné 
texty a tak ste sa mohli zapojiť do dlhodobej čitateľskej súťaže „O cenu 
predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka“. Súťažilo sa v trinástich 
kolách a celkovo sa zapojilo 114 čitateľov. Po každom kole bolo žrebovanie, 
dvanásť zapojených dostalo vecné ceny od riaditeľov dcérskych spoloč-
ností. Tí, ktorí vydržali do konca a splnili kritérium, že odpovedali správne 
na všetkých trinásť súťažných otázok, sa dostali do hlavného žrebovania 
a bolo ich 52. Šťastena sa usmiala na Františka Bubelínyho z centrálnej 
údržby a od Ing. Jána Banasa, predsedu DR ŽP, prevzal symbolický poukaz 
na štvordenný pobyt v hoteli Stupka pre dve osoby. 
 A ďalším očakávaným programom bolo vyhlásenie víťazov troch kategórií 

výtvarnej súťaže. Na základe rozhodnutia Redakčnej rady Podbrezovana 
bola v kategórii do osemnásť rokov vyhodnotená ako najlepšia práca 
Natálie Faškovej z Valaskej, v kategórii do trinásť rokov zvíťazila Alexan-
dra Majchútová, vlani šiestačka ZŠ J. Simana vo Valaskej a v kategórii 
najmenších umelcov získala prvenstvo deväťročná Lara Rončáková, zo 
ZŠ Pionierska 2 v Brezne. Výherkyniam zablahoželal a odovzdal tablety 
Ing. Miloš Dekrét, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ.

 Slovenský ľudový umelecký súbor sa predstavil v sedemdesiatminúto-
vom programe. A nasledovalo veľké prekvapenie pre všetkých - vyhlásenie 
piatich mien zamestnancov Železiarní Podbrezová, ktorí boli pri príležitosti 
175. výročia firmy obdarovaní Predstavenstvom a Dozornou radou ŽP. 
ŠKODU FABIA MONTE CARLO dostal Miroslav Mikloško z ťahárne rúr, 
elektrobicykel Ľudovít Leitner z odboru riadenia kvality, horský bicykel Peter 
Gajdoš z odboru riadenia kvality, notebook Miroslav Malina z ťahárne rúr 
a tablet Martin Meľoš z centrálnej údržby oceliarne (viac na 7. strane).

 Príbeh 175 – ročnej histórie Železiarní Podbrezová premietnutý prostred-
níctvom laserových efektov na vodnú stenu (na str. 8), zanechal v divákoch 
nesporne dojmy, na ktoré sa nedá zabudnúť a tak zavŕšenie slávnostného 
dňa možno označiť za zlatý klinec programu. O. Kleinová 

   „Železiarne majú dnes významný sviatok, 
oslavujú 175 rokov výroby v tomto regióne. 
Chcem oceniť niekoľko vecí. Po prvé, je to fab-
rika, ktorá dáva prácu v regióne 
a bez nej by tu bolo naozaj veľmi 
ťažko. Po druhé,  je to firma, kto-
rá uvažuje moderne a pokúša sa 
o kontakty s celým svetom. Mal 
som veľa možností vidieť aktivity 
pána Sotáka a ďalších členov 
predstavenstva. Po ďalšie,  je to 
významný  zamestnávateľ, ktorý 
je často v kontakte s vládou. 
Treba vysoko vyzdvihnúť kvalitu 
dialógu Klubu 500, ktorý pod vedením pána 
Sotáka vedie s Vládou SR. Dnes som opätov-
ne prisľúbil vedeniu tejto spoločnosti, že vždy, 
keď narazia na problém, ktorý považujú za 
neriešiteľný, dvere na úrade vlády sú otvorené. 
Prišiel som zablahoželať firme a zamestnan-

com chcem zaželať, aby tu stále bola istota 
práce, to je to najpodstatnejšie. Vláda bude 
nápomocná vo všetkých otázkach, ktoré pri-

chádzajú do úvahy. Hovorili sme 
aj o ďalších  aktivitách, pokiaľ ide 
o vývoz produkcie do zahraničia, 
hovorili sme o témach, ktoré sa 
týkajú novely legislatívy.  Ubez-
pečil som predstavenstvo, že 
sa vôbec neuvažuje o žiadnych 
daňových zmenách, naopak, 
uvažujeme do budúcnosti o ďal-
šom znižovaní daní z príjmu 
právnických osôb. Dialóg, ktorý 

vedieme s týmto významným zamestnávate-
ľom, je naozaj veľmi dobrý. Páči sa mi, že, či 
už priamo za  Železiarne Podbrezová alebo za 
Klub 500, pán Soták vždy dáva veľmi jasné, 
konkrétne a profesionálne pripomienky.“

O. Kleinová

Robert Fico zablahoželal firme k výročiu

„Istota práce je to najdôležitejšie“
Aj napriek tomu, že naše oslavy sa konali v predvečer osláv SNP, a že v ten deň vláda 
riešila množstvo problémov súvisiacich so závažnými udalosťami, v popoludňajších 
hodinách  22. augusta navštívil  ŽP a.s. predseda Vlády SR Robert Fico. Na pôde našej 
spoločnosti rokoval s Predstavenstvom Železiarní Podbrezová a.s. Na našu otázku, čo 
bolo predmetom stretnutia, nám odpovedal: 

Foto: I. Kardhordová

Monotematické číslo venované oslavám 175. výročia založenia podbrezovských železiarní
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Technická univerzita v Košiciach 
udelila 

Veľkú pamätnú medailu 
Železiarňam Podbrezová a.s.

 ako prejav ocenenia pri príležitosti 
175. výročia podbrezovských železiarní  
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Anna MAKOVNÍKOVÁ, Námes-
tovo
  - Určite najmä veľa pracovných 
príležitostí, u nás musia ľudia 
cestovať za prácou a preto o to 
viac prajem železiarňam, aby sa 
im darilo.

Magdaléna GRACOVÁ, podni-
ková predajňa
  - Prajem im hlavne veľa úspe-
chov, všetkým veľa zdravia, aby 
sa nám darilo a aby sme sa o päť 
rokov znova zišli. 

Ing. Igor ČELLÁR, Gork
  - Veľa ďalších úspešných rokov, 
aby bol dostatok zákaziek, aby 
sme mali robotu.
Anna PANĆÍKOVÁ, doprava
  - Veľa, veľa, veľa takýchto dob-
rých rôčkov, alebo ešte lepších. 

Peter ŠARÍK, centrálna údržba
  - Želám železiarňam, aby sa im 
darilo tak, ako doteraz.
Jozef BOHÁČIK, ťaháreň rúr
  - Zaželám im, aby prosperovali 
ešte ďalších 175 rokov, aby sme 
sa mali tak dobre ako doteraz.

Marián SPIŠIAK, Čierny Balog
  - Želám im, aby napredovali tak, 
ako doteraz a aby prosperovali aj 
v budúcnosti. Nech sa im darí, 
aby sme sa takto spokojní zišli 
aj o päť rokov.

naša anketa  naša anketa  naša anketa  naša anketa

Čo zaželáte železiarňam k výročiu? Pýtala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Stanislav LIČKO, Čierny Ba-
log
  - Asi aby aj ďalšie storočie 
mali prosperitu a hojnosť, aby 
rozvíjali tento región.
Ivan ČECH, kolkár ŽP ŠPORT
  - To najlepšie, aby sa im darilo 

ako doteraz a len a len to naj... 
Ak sa bude dariť im, bude sa 
dariť aj všetkým zamestnancom, 
aj všetkým športovcom.
Jozef RIDZOŇ, šrotové pole 
  - Nech sa im darí aspoň tak 
ako sa im darilo doposiaľ.

Ľubomír PANČÍK, Podbrezová
  - Aby sa im darilo tak dobre ako 
doteraz a možno aj kus lepšie.
Miroslav MIŽIČ, personálny 
odbor
  - Ešte veľa takých úspešných 
rokov ako doteraz, lebo čím bu-

dú úspešnejšie železiarne, tým 
viac bude zabezpečené celé 
Horehronie. 
Katarína MIŽIČOVÁ, ťaháreň 
rúr
  - Veľa úspechov, ďalších 175 
rokov úspešných. Aby sa im 

darilo, aby sme mali dostatok 
zákaziek.
Ing .  Viera  TREBULOVÁ, 
SPÖRKEROVÁ, oceliareň
  - Minimálne ďalších 175 úspeš-
ných rokov.

S. Ličko

A. Makovníková

I. Čech

M. Gracová

J. Ridzoň 

I. Čellár

Ľ. Pančík

A. Pančíková

M. Mižič

P. Šarík

K. Mižičová V. Trebulová Spörkerová

J. Boháčik M. Spišiak

Hlavný program objektívom A. Nociarovej



Podbrezovan 18/2015Strana 4

Naša budúcnosť...
objektívom O. Kleinovej a A. Nociarovej
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Na FŠ na Skalici sa zišli deti zamestnancov v sprievode rodičov či starých rodičov. Aj 
tu vládla veľmi dobrá nálada a pričinili sa o to známe detské hviezdy Lolo & Piškót, 
ktoré prileteli do Podbrezovej na bocianovi Jánovi, ale aj  siedmi trpaslíci z RTVS, ktorí 
rozosmiali aj dospelých. Deti  si pochutnali na balíčkoch od Gastroservisu, kde našli aj 
drobné darčeky. ok

Na základe rozhodnutia Redakčnej 
rady Podbrezovana bola vo výtvar-
nej súťaži „175 rokov podbrezov-
ských železiarní očami detí“ v ka-
tegórii do osemnásť rokov vyhod-
notená ako najlepšia práca Natálie 
Faškovej z Valaskej, v kategórii do 
trinásť rokov zvíťazila Alexandra 
Majchútová, vlani šiestačka Zák-
ladnej školy Jaroslava Simana vo 
Valaskej a v kategórii najmenších 
umelcov získala prvenstvo deväť-
ročná Lara Rončáková, z Pionierskej 
2 v Brezne. Výherkyniam zablaho-
želal a odovzdal tablety Ing. Miloš 
Dekrét, člen predstavenstva a výrob-
ný riaditeľ.   ok

Víťazi súťaží Podbrezovana

V čitateľskej súťaži „O cenu predsedu predstavenstva 
ing V. Sotáka“ bol vyžrebovaný František Bubelíny z 
centrálnej údržby 

Foto: A. Nociarová

Foto: A. Nociarová
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  Tisíc osemsto bývalých zamestnancov podbrezovských železiarní – dôchodcov, prijalo pozvanie na 
tohtoročné oslavy. Hoci ich program začínal o 15. hodine, už o pol druhej sme videli domácich,  ale i tých 
cezpoľných vykračovať v krásnom slnečnom počasí smerom do vynovenej ZELPO ARÉNY. Po prevzatí 
balíčkov s občerstvením ich pri príchode na futbalový štadión vítala Dychová hudba Železiarní Podbre-
zová. Celou trasou sme vnímali rozžiarené tváre, srdečné podania rúk a objatia tých, ktorí sa nevideli už 
niekoľko rokov. Otázkam a odpovediam nebolo konca kraja a tok ich rozhovorov prestrihli až moderátori, 
ktorí otvorili slávnostný program a srdečne privítali najstaršiu generáciu na pôde ich dlhoročného, pre 
niektorých jediného zamestnávateľa.
  „Ďakujem, že ste prišli, želám vám, aby ste sa tu cítili dobre. Užite si tento deň, lebo vy si ho zaslúžite, 
aj vašim pričinením si podbrezovské železiarne môžu takto pripomenúť 175 rokov svojej existencie,“  
povedal vo svojom príhovore k seniorom  Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ 
Železiarní Podbrezová a zaželal im do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a veľa rokov spokojného života.
  Program pre našich seniorov odštartoval Detský folklórny súbor Klások. Milým prekvapením bol  Fol-
klórny program žiakov a pedagógov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného 
gymnázia ŽP. Vyvrcholením podujatia pre našu najstaršiu generáciu železiarov bolo vystúpenie členov 
Folklórneho súboru Partizán.  vk

Štefan KUREK z Michalovej
- Mám dobrý pocit z toho, že sa 
dnes môžem zúčastniť osláv a te-
ším sa už na ich program. V žele-
ziarňach som odrobil štyridsaťštyri 
rokov, najprv v rúrovni a po jej 
zrušení v pretlačovni rúr, v údržbe. 

Našich bývalých spolupracovníkov - dôchodcov, sme sa opýtali:

„S akými pocitmi ste prijali pozvanie na dnešné oslavy?“

Myslím si, že to pozvanie sme si 
za tie desiatky odpracovaných 
rokov aj zaslúžili. Doteraz som 
bol na všetkých oslavách, veď do 
Podbrezovej sa rád vraciam, či 
už na stretnutia s bývalými spo-
lupracovníkmi alebo na futbalové 
zápasy.

Š. Kurek

Š. Vančo

A. Miklošková 

Š. Balla

J. Bílly

Ing. M. Pivovarči

M. Pepichová

Ing. S. Štubňa

MVDr. Ľ. Mišút

M. Danišová

DFS Klások

Anna MIKLOŠKOVÁ z Jasenia
- Je to chvála vedeniu železiarní, 
že na nás nezabudlo, pretože iné 
podniky si už na dôchodcov ani 
nespomenú. Robila som v expe-
dícii ťahárne rúr až do invalid-
ného dôchodku. Som šťastná a 

bez ohľadu na zdravotné prob-
lémy som prišla a teším sa už na 
stretnutie s bývalými spolupra-
covníkmi.
Ján BÍLLY z Podbrezovej
- Čakal som na to, že ma pozvú 
a som rád, že sa to uskutočnilo. 
Stále spomínam na „moju“ fabri-

ku, v ktorej som odrobil viac ako 
štyridsať rokov ako rušňovodič. 
Takéto dni ma vracajú do tých 
krásnych čias, keď som tu robil 
a ešte krajší je pocit, keď sa člo-
vek môže stretnúť s tými ľuďmi, 
s ktorými pracoval.

Mária PEPICHOVÁ z Mýta pod 
Ďumbierom
- Pozvanie som s radosťou pri-
jala, už mi chýbalo stretnutie dô-
chodcov. Toto je ten deň, na ktorý 
som sa tešila. Obávala som sa 
len, či mi zdravotný stav dovolí 
zúčastniť sa osláv. Som rada, 
že sa stretnem s kolegami, veď 
v železiarňach som odpracovala 
dvadsaťštyri rokov v ťahárni rúr, 
a ako mzdová účtovníčka som 
mnohých poznala.
MVDr. Ľubomír MIŠÚT z To-
poľčian
- Prišiel som sem s dobrým poci-
tom a dúfam, že sa stretnem aj s 

niektorými bývalými kolegami, či 
už z EKO QELET-u alebo zo žele-
ziarní, hlavne z nákupu. Som rád, 
že vedenie Železiarní Podbrezová 
nezabudlo na nás, dôchodcov 
z dcérskych spoločností.
Štefan VANČO z Podbrezovej 
- S veľkým potešením, že sa na 
nás nezabúda, že môžeme spolu 
s firmou osláviť významné jubi-
leum. Pri pohľade na roky odpra-
cované v železiarňach, prešiel 
som viacerými úsekmi. Robil som 
v doprave, rúrovni, v ťahárni rúr 1 
a 2. Železiarňam želám úspech 
aj v ďalších rokoch a osobne, 
aby som sa mohol takýchto osláv 

zúčastniť aj v budúcnosti.
Štefan BALLA z Podbrezovej
- Mne sa v Podbrezovej páči, 
tu som vyrástol, žil a robil. Je to 
chvályhodné, že sa táto fabrika 
stará po každej stránke o ľudí a 
to bez ohľadu na ich vek. Vedenie 
ŽP to robí na vysokej úrovni a ja 
im za všetko ďakujem. V aktívnom 
veku som štyridsaťtri rokov odrobil 
v tejto fabrike, najprv v plechotrati 
a po jej zrušení v pretlačovni rúr, 
odkiaľ som pred osemnástimi rok-
mi odišiel do dôchodku. 
Ing. Milan PIVOVARČI z Brezna
- Toto bolo najkrajšie pozvanie, 
ktoré som v tomto roku dostal. 

Som šťastný a spokojný, že sa na 
mňa nezabudlo, veľmi si to vážim. 
Verím, že sa s bývalými kolegami 
dnes na tomto podujatí stretnem. 
K železiarňam ma viaže hlboké 
puto, veď nielen ja som v nich 
odrobil skoro šestnásť rokov, ale 
aj otec a starý otec tu pôsobili 
skoro rovnaký čas.
Ing. Stanislav ŠTUBŇA z Pod-
brezovej
- Pamätám si na 120. výročie 
založenia firmy v roku 1960, boli 
to prvé oslavy, ktorých som sa 
zúčastnil a odvtedy slávim s fir-
mou každých päť rokov. Hlboko 
si vážim pozvánku, ktorú som 

dostal a to, že môžem dnes so 
všetkými oslavovať. Je niečo 
nádherné, stretnúť sa nielen 
s bývalými spolupracovníkmi. 
Vo firme som odpracoval šty-
ridsaťdva rokov, z toho tridsať 
v energetike.
Mária DANIŠOVÁ z Valaskej
- Rada som, že môžem vidieť 
spolupracovníkov, že na mňa za-
mestnávateľ nezabudol. Je to pre 
mňa krásny deň a bola by som 
šťastnejšia, keby sa toho dožil aj 
môj muž, ktorý tu odpracoval viac 
ako štyridsať rokov. Ja som robila 
skoro dvadsať rokov na žíhacích 
peciach v ťahárni rúr.

FS Partizán objektívom R. Ryboviča

Foto: V. Kúkolová

Pýtala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová



HORSKÝ BICYKEL prevzal Peter GAJDOŠ z odboru 
riadenia kvality.
„V železiarňach pracujem od roku 1988. V čase osláv som 
mal rodinné problémy, na oslavy som nemohol ísť. Až večer 
mi zavolal kolega, že som dostal dar: Neveril som mu. Bi-
cyklujem, mám taký starší, asi osemnásťročný bicykel, takže 
som nechodil na ňom do práce. Na novom určite začnem. 
Ďakujem.“

ELEKTROBICYKEL prevzal Ľudovít LEITNER z odboru 
riadenia kvality. 
„V Železiarňach Podbrezová pracujem od roku 1995. Na oslavách 
som  bol, ale odišiel som tesne pred vyhlasovaním obdarovaných. 
O výhre som sa dozvedel od mojej vedúcej. Aj som jej veľmi 
neveril, ale potom som sa veľmi potešil a myslím, že sa potešila 
aj celá naša rodina. Bicyklujem odmalička, elektrický bicykel som 
ešte neskúšal. Ďakujem za krásny dar.“
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Dary Predstavenstva a Dozornej rady Železiarní Podbrezová
zamestnancom pri príležitosti 175. výročia
ŠKODU FABIA MONTE CARLO si v pondelok po oslavách prevzal 
z rúk podpredsedu Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Mariana Kurčíka 
a predsedu Dozornej rady ŽP Ing. Jána Banasa  Miroslav MIKLOŠKO 
z ťahárne rúr. 
Obdarovaný neskrýval radosť a podelil sa s na-
mi o svoje pocity: „V železiarňach robím tri a pol 
roka, ale keďže som navštevoval Súkromnú 
strednú odbornú školu hutnícku ŽP, kde som 
sa učil v profesii obrábač kovov, poznám fabriku 
už dlhšie. Ja som na oslavách nebol, bol som 
v poobednej zmene a majster mi volal, že som 
vyhral auto. Jasné, že som mu neveril, myslel 
som si, že vtipkuje. No keď mi zavolali niekoľkí, 
začal som uvažovať, že to bude asi naozaj. No a pocit je to vynikajúci, 
ďakujem. Doteraz som nikdy nič nevyhral a tak sa veľmi teším.“  Na našu 
otázku, kde povedie prvá cesta na novom aute?, skromne odpovedal: „...
dnes robím do večera, zajtra som v dopoludňajšej, ešte som o tom ne-
uvažoval.“ Dojatie neskrývala ani jeho mama, ktorá prišla na slávnostné 
prevzatie daru aj s dvojročnou sestrou šťastného Miroslava.
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POČÍTAČ prevzal Miroslav MALINA z ťahárne rúr.
 „V Podbrezovej pracujem od roku 1981. Na oslavy som sa aj 
vychystal, ale som mal zdravotné problémy, tak som sa vrátil 
domov. Kuriózne bolo, že mi volala dcéra z Hontianskych Trstian 
a tá mi oznámila, že dostanem počítač. Ona sa to dozvedela od 
kamarátky, ktorá bola na oslavách. Bol som poriadne prekvapený, 
ale aj šťastný. Veľmi som sa potešil tomuto darčeku. Už sa ne-
budeme musieť s manželkou handrkovať o to, kto kedy zasadne 
k počítaču. Už bude mať každý svoj.“ 

TABLET prevzal Martin MEĽOŠ z centrálnej údržby, 
oceliarne.
„Vo fabrike robím od roku 2006. O tom, že dostanem tab-
let, som sa dozvedel hneď. Ja som bol v robote a volal mi 
majster. Aj ma napadlo, či si zo mňa nevystrelil, ale keď 
mi už zavolali viacerí, musel som uveriť a potešil som sa. 
A najviac sa asi potešila mama, doteraz sme tablet doma 
nemali, takže ho budeme užívať všetci. Ďakujem za pekný 
a užitočný darček.“

Pýtala sa: O. Kleinová
Foto: I. Kardhordová
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