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„Som hrdý na to,
že Podbrezová je taká, aká je“
Oslavy 170. výročia založenia podbrezovských železiarní sa konali 9. septembra 
2010 na Futbalovom štadióne ŽP.  Pršalo takmer každý deň  a to organizátorom 
nedalo pokojne spávať už niekoľko dní pred ich konaním. Aj ráno v deň osláv 
vyzeralo smutné a nič nenasvedčovalo, že bude inak. Aj napriek obavám, počasie 
hostí neodradilo a pozvanie prijalo vyše päťtisíc ľudí, medzi nimi okolo 1 500 
bývalých zamestnancov - dôchodcov, rodinní príslušníci, aj deti zamestnancov.  
Popoludní sa zázračne počasie udržalo a dokonca na pár minút po dlhom čase 
prebleskli na štadióne aj slnečné lúče.  

Prezident Slovenskej republiky

Bratislava 9. septembra 2010 

Vážený pán predseda predstavenstva,
vážení zamestnanci Železiarní Podbrezová,

ďakujem za pozvanie na slávnostný program venovaný 170. výročiu založe-
nia Vášho podniku. Je mi ľúto, že nemôžem prísť medzi Vás osláviť túto pre Váš 
región mimoriadnu udalosť, ale v týchto dňoch som na zahraničnej pracovnej 
ceste v Kambodži a Číne, kde sa okrem iného v Šanghaji, v rámci svetovej  
výstavy EXPO,  zúčastním na Slovenskom dni. Rád by som Vás však pozdravil 
a ocenil Vaše úsilie o neustály rozvoj podbrezovských železiarní prostredníctvom 
moderného výrobného programu, ktorý flexibilne prispôsobujete podmienkam 
domáceho i medzinárodného trhu. To Vás radí medzi významných európskych 
výrobcov oceľových rúr a možno povedať, že vďaka premyslenej stratégii a poc-
tivej práci si toto postavenie stále udržiavate, čo nie je pri dnešnej konkurencii 
vôbec ľahké.

Akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová som navštívil viackrát a okrem 
samotnej výroby ma oslovila i starostlivosť o zamestnancov, ich profesionálny 
rast, celoživotné vzdelávanie a tiež výchova študentov vo Vašej hutníckej od-
bornej škole, čím si zabezpečujete kvalifikované pracovné sily pre budúcnosť. 
Takt isto je pre Vás samozrejmá podporná činnosť mládeže a zamestnancov 
podniku, v športových a iných zmysluplných aktivitách. To všetko hovorí o úspeš-
nom podniku, ktorému nejde iba o zisk, ale váži si ľudí, ktorí v ňom pracujú. 
Chcem sa preto poďakovať Predstavenstvu Železiarní Podbrezová a všetkým 
zamestnancom za dobrú prácu. Nadviazali ste na tradície hutníckej výroby, 
úspešne ju rozvíjate a budujete si spolupatričnosť k podniku i celému regiónu. 
V neposlednom rade pomáhate slovenskej ekonomike, čo si obzvlášť vážim, a 
so cťou ste zvládli i dopady celosvetovej ekonomickej krízy.

Jubilujúcim železiarňam aj Vám všetkým, želám do budúcnosti všetko dobré. 
Prajem Vám naplnenie ďalších podnikateľských zámerov a veľa pracovných 
a osobných úspechov.
 S pozdravom   

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, blahoželá 
Vladimírovi Sotákovi.  F: A. Nociarová

Foto: I. Kardhordová

(Dokončenie na 2. str.)
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„Som hrdý na to,
že Podbrezová je taká, aká je“

Slávnosť otvorilo vystúpenie 
domáceho folklórneho súboru 
Klások, nasledovala podbre-
zovská tanečná formácia Street 
Element a tanečná škola Fa-
ber dance. Oslavy pokračovali 
v duchu ľudových tradícií, pri-
bližujúcich sa k našim pred-
kom.  Účastníkom sa predstavili 
najlepšie regionálne folklórne 
súbory, FS Mostár z Brezna, FS 
Urpín z Banskej Bystrice a FS 
Partizán zo Slovenskej Ľupče.

Ing. Vladimír Soták, predseda 
predstavenstva a generálny ria-
diteľ jubilujúcej spoločnosti, vo 
svojom príhovore okrem iného 
povedal: „Podbrezovské žele-
ziarne začínali od horehron-
ských hút, od železnej rudy, 
budovania železníc a vždy boli 
na špici európskeho priemys-

lu, za čo patrí poďakovanie 
všetkým, ktorí túto fabriku za-
čali budovať, ktorí ju budova-
li, tí ktorí pred 20 – 30 rokmi 
odišli do dôchodku, a majú to 
šťastie, že môžu ešte dostávať 
Podbrezovan a žiť s touto fab-
rikou, ale aj pre tých, ktorí už 
tu nie sú, a radi by sa s nami 
tešili z takéhoto výročia. 

Som hrdý na to, že sme pre-
konali  svetovú krízu a to slúži 
ku cti všetkým súčasným za-
mestnancom. Máme medzi 
sebou silnú enklávu zástupcov 
z Českej republiky, z Talian-
ska, Poľska, ale aj z ďalších 
krajín, v ktorých robíme biznis, 
nakoľko ŽP sa dnes zaraďujú 
medzi najvýznamnejšie fi rmy 
vo svojom odbore, a za to si 
zaslúžia poďakovanie všetci 
súčasní zamestnanci. Úprim-

Predĺžili zmluvu
s klubom bánk

Dňa 9. septembra bola v Dome 
kultúry ŽP a.s. podpisom zmlúv 
prolongovaná úverová zmluva s 
bankovým klubom v pôvodnom 
zložení: Citibank Europe plc, po-
bočka zahraničnej banky; HSBC 
Bank plc, pobočka zahraničnej 
banky; Crédit Agricole Corpo-
rate and Investment Bank S.A., 
pobočka zahraničnej banky a 
Tatra Banka, akciová spoločnosť.  
Železiarne Podbrezová akciová 
spoločnosť, majú vďaka korekt-
ným vzťahom v spolupracujúcich 
bankách stabilizované fi nancova-
nie až do roku 2013.

ne ďakujem kolegom, vrátane 
vedúcich prevádzkarní a od-
borných útvarov. To, čo robíme 
a chceme robiť do budúcnosti, 
si zaslúži našu námahu. Dnes 

máme veľmi dobrú spoluprácu 
s bankovými ústavmi, s našimi 
dodávateľmi a odberateľmi, 
s mestom Breznom, obcou 
Podbrezová. 

Dovoľte mi zdôrazniť, že všet-
ko čo robíme, robíme preto, 
že chceme, aby táto fabrika 
bola v budúcnosti ešte lepšou. 
Ďakujem obchodným i fi nanč-
ným partnerom, všetkým spo-
lupracovníkom za dobrú prácu, 
za naše priateľstvá. Som hrdý 
na to, že Podbrezová je taká, 
aká je.“

Ing. Marian Kurčík, podpred-
seda predstavenstva a ekono-
mický riaditeľ, prečítal  pozdrav-
ný list prezidenta republiky 
Ivana Gašparoviča. 

„Najvyššie ocenenie Sloven-
skej obchodnej a priemyselnej 
komory - Zlatú medailu SOPK 
- udeľujeme zriedka,“ konštato-
val v úvode svojho vystúpenia 
Peter Mihók, predseda SOPK. 
„Naše ocenenie má byť nielen 
vďakou za to, ako funguje ten-
to podnik, ktorý má regionál-

ny, slovenský, ale aj európsky 
význam, ale súčasne aj úctou 
k vašim predchodcom. Tu je 
naakumulovanie práce a umu 
generácií, ktoré dotiahli túto 
fabriku do dnešnej podoby. Ne-
dá mi nespomenúť, že Sloven-
ská obchodná a priemyselná 
komora je s podbrezovskými 
železiarňami prepojená pu-
počnou šnúrou. Vznikla totiž 
len o desať rokov neskôr, pred 
160 rokmi. Banskobystrická re-
gionálna komora vznikla  pred 
120 rokmi a jediná zo zaklada-
júcich fi riem, ktorá prežila, sú 
práve  Železiarne Podbrezová. 
Zo srdca gratulujem a želám 
ďalších 170 úspešných rokov.“

Súčasťou s lávnostného 
programu bolo aj žrebovanie 
„Ceny generálneho riaditeľa 
ŽP a.s.“ – čítajte na 5. strane. 
Oslavy vyvrcholili nezabudnu-
teľným vystúpením Vojenského 
folklórneho súboru Jánošík zo 
Zvolena. 

O.K.

(Dokončenie z 1. str.)

Podpis zmluvy s klubom bánk

Hostia zablahoželali predstavenstvu k jubileu  Foto: A. Nociarová
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Oľga KUPCOVÁ, ťaháreň rúr 
- Je to krásne jubileum, na Sloven-

sku iste nie je veľa fi riem, ktoré sa ním 
môžu pochváliť. Ja prajem našej fab-
rike len to najlepšie, aby sa jej darilo 
a aby už nemusela prežívať také ťaž-
ké obdobie, ako bolo to minuloročné.
Libuša KOVAŘOVICOVÁ, odbor 
predaja a marketingu

- Teší ma, že sa môžem pochvá-
liť, že pracujem vo firme s toľko-
ročnou tradíciou. Do budúcnosti jej 
želám úspechy v predaji produkcie 
a všetkým zamestnancom dobré 
zdravie.
Anna GAJDOŠÍKOVÁ, dôchodkyňa

- Želám podbrezovským železiar-
ňam aspoň také úspechy, aké mali 
pred krízou. Vedeniu i zamestnancom 
prajem veľa zdravia, veľa šťastia 
a spokojnosti.
JUDr. Elena KOLLÁROVÁ, dôchod-
kyňa

- Ja prajem železiarňam k tomuto 
peknému jubileu, aby sa im darilo lep-
šie, ako vlani, aby úspechy rástli a iste 
nie som sama, čo zaželám tejto fi rme 
toľko práce, aby ľudí mohlo pribúdať.
Nataša GÁLLOVÁ, dôchodkyňa

- Zdravie, šťastie, strašne veľa 
zákaziek a aby šla výroba tak, ako 
voľakedy. Želám fabrike ďalších 170 
úspešných rokov.
Mária AMBRÓZOVÁ, dôchodkyňa

-  Aby mali dostatok práce pre 
všetkých, aby už nikdy nemuseli pre-
púšťať a aby sa mali všetci zamest-
nanci dobre.
Vladimír LITVINENKO, dôchodca 

- Čo môžem želať? Len to najlepšie. 
Aby už fabrika nikdy nemusela kráčať 

späť, ale stále aby napredovala. Opäť 
sa však dokázalo, že táto fabrika má 
schopné vedenie, ktoré ju z krízy 
dostalo.
Milan KRAHULEC, dôchodca

-  Želám tejto fabrike, aby generál 
bol zdravý a dlho žil. Keď on bude 
zdravý, všetko bude fungovať ako 
treba.
Dušan LUKAČOVIČ, dôchodca

- Problémy boli aj budú. Aj my sme 
ich mali dosť, keď sme robili. Prajem 
vám všetkým, aby fabrika mala dosta-
tok zákaziek, aby sa jej darilo a aby 
boli všetci spokojní.
Jozef ŠTELLER, dôchodca

- Aby sa im darilo ako doteraz, aby 
nemali žiadne problémy a aby nemu-
seli prepúšťať ľudí. A najviac by som si 
želal, aby prišla doba, keď všetci ľudia 
budú spokojní.
Mária KOBELOVÁ, dôchodkyňa

- Ako asi všetci, len úspechy, ve-
ľa roboty, aby sa už nikdy nevrátil 
rok 2009 a aby boli všetci zdraví a 
spokojní.
Rudolf SITARČÍK, doprava

   - Prajem našej fi rme veľa úspe-
chov, aby to išlo. Aby rástli zákazky 
a následne platy. Prajem si, aby sa 
ľudia medzi sebou viac znášali, lebo 
dnes sú aj takí, ktorí si závidia aj nos 
medzi očami.
Štefan ŠTELLER, elektroservis

- Prajem železiarňam hlavne dosta-
tok objednávok, aby bolo práce pre 
všetkých. Aby sa nám darilo a aby aj 
všetci ľudia boli spokojní.
Michal CABAN, valcovňa bezšví-
kových rúr

- Železiarne živia celé Horehronie 
a preto by sme si mali všetci priať, 
aby prosperovali, aby ich obchádzali 
také obdobia, ako vlaňajšia kríza 
a aby zákaziek pribúdalo. Keď bude 
dosť práce, je predpoklad, že aj ľudia 
budú spokojní.
Martin SEKÁČ, valcovňa bezšví-
kových rúr

- Ešte raz toľko úspešných rokov. 
Aby sa už vlaňajší rok nikdy nezo-
pakoval. 
Klement FORMÁNEK , dôchodca

- Železiarňam prajem, aby sa im da-
rilo ako doteraz, aby prijímali nových 
zamestnancov a nemuseli prepúšťať 
a aby bol pokoj a mier.
Radoslav GIBALA, valcovňa bez-
švíkových rúr

- Prajem železiarňam, aby sa im 
darilo ešte aspoň stosedemdesiat ro-
kov, aby bolo dosť roboty pre všetkých 
a keď bude veľa roboty, aj platy budú 
rásť.
Ing. Viera DUBCOVÁ, personálny 
odbor

- Želám našej fi rme, sebe, aj ostat-
ným spolupracovníkom, aby nás všet-
ky krízy obchádzali.
JUDr. Peter DEBNÁR, právny odbor

- Patrím asi k tej mladšej generácii, 
prežil som však vo fabrike už aj roky 
úspechov, ale aj vlaňajšiu krízu. A pre-
to jej do ďalších rokov želám – už 
žiadne krízy.
Katarína ŠTELLEROVÁ, ŽP TRADE, 
s. r. o.

-  Želám si, aby sa železiarňam 
darilo tak, ako doposiaľ, aj  ďalších 
170 rokov.

kl/kú foto

Vaše želania 170 – ročným železiarňam

Oľga KUPCOVÁ Štefan ŠTELLER

Libuša KOVAŘOVICOVÁ Michal CABAN

Anna GAJDOŠÍKOVÁ Martin SEKÁČ

JUDr. Elena KOLLÁROVÁ Klement FORMÁNEK

Nataša GÁLLOVÁ Radoslav GIBALA

Mária AMBRÓZOVÁ Ing. Viera DUBCOVÁ

Vladimír LITVINENKO JUDr. Peter DEBNÁR

Milan KRAHULEC Dušan LUKAČOVIČ Jozef ŠTELLER Mária KOBELOVÁ Rudolf SITARČÍK Katarína ŠTELLEROVÁ

Na oslavách sa zišlo vyše päťtisíc ľudí   F: A. Nociarová
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Expozíciu ŽP GROUP v deň 
otvorenia navštívil minister prie-
myslu a obchodu Českej republiky 
Martin Kocourek, ktorý sa zaujímal 
najmä o perspektívy jedného z 
najvýznamnejších výrobcov oceľo-
vých rúr v Európe Železiarní Pod-
brezová a jeho českého podniku 
ŽĎAS, ktorý patrí medzi najväč-
ších výrobcov investičných celkov 
v strednej Európe.

V stredu, 15. septembra, sa ko-
nal slávnostný večer ŽP GROUP 
v znamení osláv jubilea Železiar-
ní Podbrezová. Pozvanie prija-
li  významné osobnosti, bankári, 
dodávatelia, odberatelia a ďalší 
hostia sympatizujúci s jubilujúcou 
spoločnosťou. V mene všetkých 
spoločností ŽP GROUP zablaho-
želal predstavenstvu podpredse-
da Predstavenstva a generálny 
riaditeľ akciovej spoločnosti ŽĎAS 
Miroslav Šabart a odovzdal pred-
sedovi predstavenstva Vladimírovi 
Sotákovi tortu. 

Aj 52. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 

v znamení nášho jubilea
V dňoch od 13. do 17. septembra privítali v Brne okolo osem-
desiattisíc návštevníkov 52. ročníka Medzinárodného strojár-
skeho veľtrhu. Počas týždňa sa tu prezentovalo tisíc šesťsto 
fi riem z dvadsaťšesť krajín sveta. Medzi neodmysliteľných vy-
stavovateľov  patrilo  spoločenstvo  ŽP GROUP.  Aj tohtoročnej 
expozícii skupiny fi riem ŽP GROUP prináležal prívlastok jedna 
z najimpozantnejších a najzaujímavejších, tentokrát s dôrazom 
na 170 – ročné jubileum materskej fi rmy.

Vo štvrtok sa konal na výstavisku 
Slovenský národný deň. Zúčastnil 
sa ho minister hospodárstva a 
výstavby SR Juraj Miškov, ktorý na 
tlačovej konferencii zdôraznil, že 
„...Medzinárodný strojársky veľtrh 
v Brne je pre nás už tradične mies-
tom výmeny poznatkov, názorov a 
predovšetkým miestom úspešných 
obchodných kontraktov. Aj preto 
sme radi, že patríme k najväčším 
vystavovateľom, čo nám umožňuje 
prezentáciu formou národného 
dňa .“

Následne navštívil najvýznam-
nejších slovenských vystavovate-
ľov. Do stánku ŽP GROUP prišiel 
v spoločnosti českého ministra 
Martina Kocourka a po stretnutí 
s vedením ŽP GROUP nám po-
vedal: „...Železiarne Podbrezová 
patria medzi najvýznamnejšie pod-
niky na Slovensku a som strašne 
rád, že patria aj medzi najväčších 
vystavovateľov na tomto veľtrhu. 
Poznám prácu pána Sotáka. Poda-

rilo sa mu vybudovať zo železiarní 
podnik medzinárodného formátu. 
Na dnešnom stretnutí som sa do-
zvedel veľa zaujímavého, bavili 
sme sa aj o aktivitách v Českej 
republike. Bodaj by sme mali viac 
takýchto podnikov na Slovensku.“

Minister priemyslu a obchodu 
ČR Martin Kocourek dodal: „...toto 
je vynikajúci príklad spolupráce 
medzi Českom a Slovenskom v 
oblasti strojárskeho priemyslu. Ak 
budeme takto postupovať, strojár-
sky priemysel určite nezahynie.“

Tohtoročný Medzinárodný stro-
jársky veľtrh v Brne sa skončil 17. 
septembra a predseda predsta-
venstva Vladimír Soták na záver 
konštatoval, že hoci nedošlo k 
podpisu významnejších kontraktov, 
je s priebehom veľtrhu spokoj-
ný. „Stretli sme sa s významnými 
obchodnými partnermi, stánok 
navštívilo množstvo ľudí a páčil 
sa im.“ Úroveň stánku je zároveň 
odrazom úrovne a kvality fi riem zo-
skupených v našom spoločenstve.

ok

Vo štvrtok navštívil náš stánok aj slovenský minister hospodárstva 
a výstavby Juraj Miškov Pondelkové stretnutie s českým ministrom priemyslu a obchodu Martinom Kocourekom

Pohľad na impozantnú expozíciu ŽP Group  Foto: J. Šindelka

Jej súčasťou bola naša história

Lopatka Kaplanovej turbíny

Dejiny železiarní upútali pozornosť návštevníkov



Podbrezovan 19/2010 Strana 5

Tomáš ORAVEC, 
obchodný riaditeľ BVV Brno

- Železiarne Podbrezová sú 
jedným z našich najvýznamnej-
ších vystavovateľov a preto im 
prajem  minimálne niekoľko sto-
ročí úspechov v obchode a práve 
toľko účastí na spoločenských 
udalostiach. Biznis totiž robia 
veľmi dobre.
Vlastimil JORDÁN, 
konateľ FAVEX TRADE, s.r.o. 
Uherské Hradište

- So železiarňami spolupracu-
jeme už vyše pätnásť rokov a ja 
som hrdý na to, že naše vzťahy, 
nielen v obchodnej sfére, sú 
nadštandardné. Želám spoloč-
nosti úspechy a dobré zdravie 
všetkým.
Ján ŠIMEK, konateľ 
M5-TRADE, s.r.o. Levice

- Vedeniu i zamestnancom fi r-
my prajem veľa zdravia, osob-
ných úspechov, aby sa vám da-
rilo ako doposiaľ. Pokiaľ bude 
vaša fi rma rásť, aj my - odbera-
telia budeme pri vás rásť.
Viera BIELKOVÁ, 
Citibank Slovakia, s.r.o.  

- Aby sa železiarňam darilo 
aspoň ďalších stosedemdesiat 
rokov, aby dosahovali výborné 
hospodárske výsledky aj naďa-
lej. Aby boli všetci, ktorí majú 
z toho prospech, spokojní. Dú-

Večer ŽP GROUPVečer ŽP GROUP

Zaželal i  nám

fam, že svojim podielom aj my 
podporíme rozvoj tejto úspešnej 
fi rmy.
Ľubomír SVOBODA, 
arch. - autor stánku - BVV 

- Už osem rokov tvorím stánok 
pre Podbrezovú. K železiarňam 
mám však aj osobný vzťah ešte 
z detstva. Keďže pochádzam 

z Banskej Bystrice, ako malý 
chlapec som často prechádzal 
s rodičmi okolo šrotového poľa 
a fascinovali ma najmä tie veľké 
magnety. Vážim si čo všetko že-
leziarne robia pre región, svedčí 
to o renomé a vysokej kultúre 
firmy, tak ako je to vo vyspe-
lých svetových firmách a som 

rád, že to možno konštatovať 
o Železiarňach Podbrezová. 
Výročie podbrezovských žele-
ziarní je výnimočné, nie každá 
fi rma sa môže pochváliť takou 
dlhou tradíciou. Prajem im veľa 
úspechov, šťastia a  všetkým 
zamestnancom i vedeniu hlavne 
pevné zdravie. 

Ladislav LIPINA, 
bývalý zamestnanec 
Hutní montáže Praha

- K Podbrezovej ma viažu spo-
mienky zo sedemdesiatych ro-
kov, kedy sa stavala ťaháreň rúr. 
Veľmi rád spomínam na  dobrých 
ľudí, čo som tam stretol. Poznal 
som aj  riaditeľa Antona Kole-
ničku. Železiarňam prajem len 
všetko dobré a som rád, že hoci 
množstvo významných podnikov 
zaniklo, železiarňam sa darí.
Konštantín PAPASAVOGLU, 
riad. nákupu VÍTKOVICE, 
Machinery group

-  Železiarne sú veľmi silnou 
spoločnosťou s ktorou radi spo-
lupracujeme. Pre nás sú zárukou 
vysokej kvality a vysokej úrovne, 
riadia ju schopní manažéri. Pra-
jem  všetkým veľa síl a úspe-
chov, nech sa im darí, nech im 
slúži zdravie a želám im veľa 
tvorivých myšlienok. 
Eric CHEN, 
TITO Enterprises CO. LTD Čína

- My neprichádzame do pria-
meho styku s jubilujúcou spo-
ločnosťou, spolupracujeme so 
spoločnosťou tvoriacou súčasť 
ŽP GROUP – ŽĎAS. Som však 
rád, že môžem železiarňam 
zaželať k významnému výročiu 
úspechy do ďalších rokov.  

ok/mj foto

Tomáš ORAVEC

Ladislav LIPINA

Vlastimil JORDÁN

Konštantín PAPASAVOGLU

Ján ŠIMEK

Eric CHEN

Viera BIELKOVÁ

Ľubomír SVOBODA

Foto: J. Šindelka
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Len dva páry rúk pripravili počas štvorho-
dinových osláv pútavé zamestnanie pre 
naše deti. Za ten čas vyrobili vyše tisíc 
fi gúrok na želanie. Najväčší dopyt bol po 
mečoch, psíkoch, medvedíkoch, žabkách, 
či koníkoch. Deti však odchádzali aj s labu-
ťami, mačičkami, srdiečkami a mali z týchto 
nafukovacích hračiek obrovskú radosť, 
ktorú dokumentujeme aj našim redakčným 
fotoaparátom: 

Na oslavách sa uskutočnilo aj 
vyžrebovanie súťaže k 170. výročiu 

podbrezovských železiarní

CENA PRE VÍŤAZA
Súčasťou osláv bolo žrebovanie víťaza čitateľskej 
súťaže O cenu generálneho riaditeľa Železiarní Pod-
brezová a.s., ktorú vyhlásila redakcia fi remných novín 
v prvom tohtoročnom čísle. Do šestnástich kôl sa 
zapojilo 1176 čitateľov. Do žrebovacieho bubna sa, 
po splnení podmienok, dostalo 416 žrebov, z ktorých 
Mgr. Dagmar Saktorová, vedúca právneho odboru ŽP 
a.s., vyžrebovala výhercu. Cenu generálneho riaditeľa - 
štvordňový pobyt pre dve osoby v luxusnom apartmáne 
hotela Stupka na Táľoch, v celkovej hodnote 559 eur, 
odovzdal Ing. Vladimír Soták Márii Zvaríkovej, dôchod-
kyni z Podbrezovej.
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Ján ADAMČÁK, dôchodca 
z Brezna

- Odchádzam s výbornými doj-
mami, nakoľko folklór to je mo-
ja srdcová záležitosť a dnešný 
program ho ponúkal plným prie-
hrštím. Vážim si, že som pozvanie 
dostal aj pre manželku a opäť 
sa mohol na krátku chvíľu vrátiť 
medzi bývalých spolupracovníkov 
a kamarátov. 
Pavol KURTÍK, dôchodca z Po-
hronskej Polhory

- Je tu výborne, len škoda, že už 
musím odísť. Program bol nádher-
ný, folklór, to je môj život a človek 
musí tento program vidieť, aby 
pochopil, o čom to bolo. Odrobil 
som v železiarňach 23 rokov a 
som rád, že som sa mohol medzi 
svojich vrátiť aspoň na krátku 
chvíľu.
Vladimír ĎURIAK, dôchodca 
z Valaskej

- Je to pekné, atmosféra je 
dobrá a hlavne, je tu plno ľudí. 
Najviac sa mi páči, že sa všetci 
takto spolu stretneme. Vydarilo 

Páčil sa vám program?Páčil sa vám program?
sa aj počasie, neprší, takže oslavy 
môžu plynúť bez problémov. Po-
stretal som veľa kamarátov a veru 
som na krátky čas opäť akosi ožil.
Pavel OLBRYCHTOVIČ, valcov-
ňa bezšvíkových rúr

- Mimoriadne sa mi program 
páči a teším sa hlavne na jeden 
jeho dôležitý bod, na žrebovanie 
súťaže k 170. výročiu podbrezov-
ských železiarní, do ktorej som sa 
zapojil a teraz budem v očakáva-
ní, ktorý z nás súťažiacich vyhrá 
cenu a čo to bude.
Anna KÚDELKOVÁ, ťaháreň rúr

- Páči sa nám tu, sme tu celá 
naša rodina. S programom sme 
spokojní, traja z nás súťažili, tak-
že okrem nádherného folklóru 
netrpezlivo čakáme na žrebova-
nie čitateľskej súťaže a na meno 
šťastného výhercu. 
Milan ŠAJGALÍK, valcovňa bez-
švíkových rúr

- Oslavy sa mi páčia, len si 
program nemôžem vychutnať, 
pretože som tu s deťmi a tým sa 
musím viac venovať. Nevydržali, 
musíme už ísť domov a tak už 
neuvidím folklórny súbor Jánošík, 
ktorý je v závere programu a na 
ktorý som sa veľmi tešil, hlavne 
preto, že som ich už videl a sú 
vynikajúci.    
Anna KRIŠKOVÁ, dôchodkyňa 
z Brezna

- Vážim si, že na oslavy boli 
pozvaní aj dôchodcovia, že táto 
tradícia pretrváva. Program je 
vynikajúci, folklór s manželom 
zbožňujeme, ale páčili sa mi aj 
spoločenské tance a veru neviem, 
čo by som viac vyzdvihla, nakoľko 
ponuka bola pestrá  a prevedenie 
vynikajúce.
Ľubomír KRIŠKA, SSOŠH

- Program je krásny, všetko bolo 
skvele vybrané a zorganizova-

né. Najdôležitejšie však je, že 
nám zaprialo, po tej zime a daždi, 
aj počasie, vyčasilo sa, čo nám 
umožnilo vychutnať si v pohode 
vystúpenia folklórnych súborov 
Horehronia. 
Štefan KOVÁČIK, dôchodca 
z Brezna

- Som tu veľmi spokojný, je tu 
výborne a všetko dobre priprave-
né. Ďakujem vedeniu, že si spo-
menulo na mňa a nás všetkých 
dôchodcov a prajem vám všetkým 
- aj do budúcnosti, aby sa vám da-
rilo a aby aj tie nasledujúce oslavy 
vyšli tak dobre ako dnes. 
Mi lan  KUREK,  dôchodca 
z Brezna

- Boli sme s manželkou príjem-
ne prekvapení, že si na nás ve-
denie spomenulo. S programom 
osláv sme spokojní, folklór je 
nám blízky, mohol byť ešte nie-
čím spestrený. Program bol dlhší 

a my, zo zdravotných dôvodov, 
by sme uvítali, keby bol príhovor 
riaditeľa o čosi skôr.
Anna JERGELOVÁ, dôchodky-
ňa z Podbrezovej

- Bolo to vynikajúce, program 
sa mi páčil, len pre nás starších 
tri hodiny je dosť dlhá doba, takže 
už sme na odchode. Program 
vyhovoval našej generácii, veď 
folklórom sme žili. Som rada, že 
som stretla známych, s ktorými sa 
len tak ľahko nestretnem. 
Ondrej POZNÁŇ, dôchodca 
z Brezna

- Som veľmi spokojný, boli to 
krásne oslavy. Veľmi si vážim bý-
valých spolupracovníkov, že na 
nás nezabudli, že nás v tento deň 
osláv medzi seba pozvali. Verím, 
že Železiarne Podbrezová a.s. zo-
stanú aj naďalej šťukou slovenské-
ho priemyslu a do ďalších rokov im 
a všetkým železiarom želám ne-
ustále napredovanie a prosperitu.

vk/ok foto

Ján ADAMČÁK

Anna KRIŠKOVÁ

Pavol KURTÍK

Ľubomír KRIŠKA

Vladimír ĎURIAK

Štefan KOVÁČIK

Pavel OLBRYCHTOVIČ

Milan KUREK

Anna KÚDELKOVÁ

Anna JERGELOVÁ

Milan ŠAJGALÍK

Ondrej POZNÁŇ

Foto: A. Nociarová, I. Kardhordová
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Vážený pán generálny riaditeľ!
Je pre nás dôchodcov veľkou cťou, že sme dostali pozvanie 

na oslavy významného 170. výročia železiarní, podniku, v 
ktorom sme prežili náš produktívny život.

To, že si železiarne, najmä v zložitom prerode celej spo-
ločnosti v posledných dvoch desaťročiach získali významné 
postavenie – nie je náhoda. Je to dlhá, zložitá súradnica 
správnych rozhodnutí, najmä v kritických situáciách. Vy-
budovali si rešpekt a autoritu nielen doma, ale i v širokom 
zahraničí. Autoritu, pred ktorou kapitulovali aj nebeské oblaky. 
Po vytrvalých dažďoch v to sviatočné  odpoludnie, akoby 
zázrakom si urobili prestávku, aby rozjasané, roztancované 
a rozospievané umelecké súbory horehronskej mládeže, na 
tribúne futbalového štadióna vydupkali, rozospievali a vy-
sielali radosť, úsmev, ale i hlboký kultúrny zážitok všetkým 
prítomným.

Úprimná vďaka patrí tým, čo takýto výnimočný scenár 
pripravili.

Menom zúčastnených dôchodcov, želám Vám - vážený 
pán generálny riaditeľ, dozornej rade, vedeniu, ale i celému 
osadenstvu veľa zdravia, veľa elánu a veľa pracovných úspe-
chov, aby oceľové srdce Horehronia zabezpečilo chlebík aj 
budúcim generáciám.

M.Z.
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Foto: A. Nociarová, I. Kardhordová


