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Tohtoročné Zimné športové hry
zamestnancov U. S. Steel Košice
sa konali v mesiacoch január – február. Premiéru mali hokejisti, ktorí
odštartovali jubilejný 50. ročník majstrovstiev USSK už v pondelok 16. januára na ľade v Steel aréne. Svoju
súťaž hrali hokejisti takmer dva mesiace, pretože posledné dva zápasy,
a to o tretie miesto a finále, bolo na
programe v pondelok 13. februára.
Ako to všetko na ľade skončilo a kto
získal majstrovský pohár a umiestnenie na prvých troch priečkach sa dočítate na tretej strane.
V sobotu 21. januára sa konal
v lyžiarskom stredisku na Kojšovskej
holi beh na lyžiach, o ktorom prinášame reportáž na štvrtej strane tejto
mimoriadnej Ocele východu. Najviac
očakávaným podujatím pre deti a dospelých boli preteky v obrovskom
slalome, snouborde a Detský zimný

karneval, ktorý sa uskutočnil v sobotu 4. februára 2017 na Jahodnej.
Na zimných športových hrách sa
zúčastnilo takmer 400 účastníkov
z radov zamestnancov USSK a ich
rodinných príslušníkov.
Na Jahodnej už tradične ako
prví odštartovali preteky deti našich
zamestnancov. Po nich sa konal
slávnostný ceremoniál otvorenia
podujatia, ktorého sa zúčastnili prezident spoločnosti Scott Buckiso,
viceprezidenti Martin Pitorák, Richard Shank, za OZ KOVO U. S. Steel
Košice odborový predák Juraj Varga a ďalší členovia manažmentu
spoločnosti. Symbol športových
hier hutnícky oheň spoločne zapálili
Scott Buckiso a dlhoročná pretekárka Viktória Hanková. Sľub pretekárov predniesol tradičný účastník pretekov v obrovskom slalome Roman
Fedák.

Oheň športových hier na Jahodnej zapálili prezident spoločnosti Scott Buckiso
a pretekárka Viktória Hanková.

Tri medailistky v kategórii žien do 50 rokov. Zľava tretia Katarína Vojaček, v strede
víťazná Lucia Petrovičová a vpravo strieborná Zuzana Kačmarová.

Zimné športové hry

Jahodná 2017
VÝSLEDKY OBROVSKÉHO SLALOMU

Po každom kole bol medzi pretekármi záujem o dosiahnutý čas, ktorý sa v cieli
dozvedeli z výsledkovej tabule.

V kategórii mužov do 50 rokov obsadil Pavol Füzy 7. miesto.

V rámci karnevalu si deti zmerali sily aj
na boboch.

Ženy do 50 rokov: 1. Lucia Petrovičová (Financovanie)
59,71 s, 2. Zuzana Kačmarová (Ľudské zdroje) 74,93 s,
3. Katarína Vojaček (IT) 78,25 s.
Ženy nad 50 rokov (7 štartujúcich žien): 1. Gabriela
Sinčáková (Financovanie) 73,72 s, 2. Ľudmila Karchutňáková
(Labortest) 75,59 s, 3. Silvia Vlasatá (Financovanie) 77,11 s.
Muži do 40 rokov (10 štartujúcich): 1. Peter Pentrák
(Vysoké pece) 64,19 s, 2. Miroslav Bernát (Zu + OV) 67,36 s,
3. Vladimír Kušnirák (IT) 69,53 s.

Muži do 50 rokov (36 štartujúcich): 1. Peter Šarudi
(Spoľahlivosť zariadení) 61,61 s, 2. Marián Katunský 64,20 s,
3. Dušan Gajdoš (obaja Zu + OV) 64,76 s.
Muži do 60 rokov (24 štartujúcich): 1. Ján Rohár (Predaj)
59,01 s, 2. Imrich Gaľa (Oceliareň) 63,50 s, 3. Branislav Magic
(IT) 63,98 s.
Muži nad 60 rokov (16 štartujúcich): 1. Ján Palko
(Oceliareň) 65,68 s, 2. Vladimír Buc (IT) 68,56 s, 3. František
Regensbogen (dôchodca) 68,63 s.

Medailisti v najmladšej kategórii mužov do 40 rokov. Zľava tretí Vladimír Kušnirák, vedľa neho víťazný
Peter Pentrák a vpravo druhý v poradí Miroslav Bernát.

Trojica najlepších mužov nad 60 rokov. Zľava bronzový František Regensbogen, zlatý Ján
Palko a strieborný Vladimír Buc.

Víťaz medzi mužmi do 50 rokov Peter Šarudi preberá pohár z rúk viceprezidenta Martina
Pitoráka. Vľavo tretí v cieli Dušan Gajdoš, vpravo na stupni víťazov strieborný Marián Katunský.

Snoubordista Štefan Nižník skončil v tomto roku v silnej konkurencii mužov na
6. mieste.

Rekonštrukcia električkovej
trate mení dopravu
Čítajte na 4. strane

• JAHODNÁ 2017 •
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Prológom lyžiarskych pretekov na Jahodnej bol štart detí zamestnancov USSK v obrovskom slalome.
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Táto pätica patrí medzi stále účastníčky našich lyžiarskych pretekov. Zľava Katarína Vojaček, Ľudmila Karchutňáková, Viktória
Hanková, Mária Krúpová a Iveta Kozelová.

SNOUBORDING
Na štarte sa zišlo 15 pretekárov,
ktorí súťažili v troch vekových kategóriách.
Juniorky: 1. Kiara Elizabeth Štroncerová 99,02 s, 2. Danka Trubirohová 101,72 s, 3. Timea Požgayová
104,40 s.
Juniori: 1. Peter Marušiak 97,04 s,
2. Richard Pataky 104,01 s,
3. Viktor Kundrik 112,38 s.
Muži (9 štartujúcich): 1. Marcel
Fabián (TVa) 78,12 s, 2. Viktor Štroncer
(Inžiniering) 78,49 s, 3. Ján Konkoly (Vysoké pece) 81,68 s.

Traja najlepší v snoubordingu. Vpravo druhý Viktor Štroncer, v strede víťaz Marcel
Fabián a vľavo tretí Ján Konkoly.

Takto razantne si medzi bránkami počínala Ela Štecová, ktorá skončila v kategórii
mladších žiačok tretia.

Martin Fedák obsadil 5. miesto
v kategórii mužov do 50 rokov.

Adriana Mihálová odovzdáva pohár a medailu tretej v konečnom poradí, staršej
žiačke Nine Porubänovej.

V kategórii mužov nad 60 rokov obsadil Vladimír Molčák tesne za medailovou
treťou priečkou štvrté miesto.

Tri medailistky v kategórii žien nad 50 rokov. V strede víťazka Gabriela Sinčáková,
vpravo strieborná Ľudmila Karchutňáková a vľavo bronzová Silvia Vlasatá.

Memoriál Jána Tichého

Všestranná Lucia Petrovičová nielenže zvíťazila v kategórii žien do 50 rokov, ale zo
všetkých pretekárok mala z dvoch kôl najrýchlejší čas.

Juraj Varga blahoželá druhému v poradí mužov do 60 rokov Imrichovi Gaľovi. Vedľa
neho s pohárom víťazný Ján Rohár, vľavo tretí Branislav Magic.

Detský zimný
karneval sa vydaril
Manželka viceprezidenta pre ľudské zdroje Beáta Pitoráková ocenila aj masku
Máše, v ktorej žiarila malá Simonka Turinská.

Veselá karnevalová skupinka s maskotom Olafom, ktorý deti zabával celé predpoludnie.

Aj keď bola na Jahodnej hmla ako
mlieko, pestrofarebné masky detí žiarili do ďaleka. Snehuliaci, Máša bez
medveďa, obrovská torta, kominár...
Deti a ich rodičia popustili uzdu fantázii a vytvorili naozaj pekné a veselé
masky.

Karnevalovej diskotéke na snehu
predchádzali rôzne súťaže. Športové
disciplíny na lyžiach, saniach, boboch
a snoubordoch absolvovalo 135 detí.
Do súťaže masiek s maskotom Olafom sa ich zapojilo takmer 50.
Nechýbala medzi nimi ani Simonka Turinská, ktorej rodina je zapojená do firemného projektu Sme s vami
v pravý čas. S Turinskými sa pri káve
a koláčiku stretol aj prezident spoločnosti Scott Buckiso.
Víťazom športových disciplín
a všetkým maskám odovzdala na
záver podujatia odmeny, diplomy
a sladké medaily manželka viceprezidenta pre ľudské zdroje Beáta
Pitoráková.
Aj keď počasie v sobotu vôbec nespolupracovalo, tí, ktorí prišli, určite
svoje rozhodnutie neoľutovali.
-fal-

Na štart súťaže detí našich zamestnancov od 6 do 18 rokov sa postavilo
spolu 54 pretekárov. Medzi slalomovými
bránkami bojovali o medailové umiestnenia v štyroch vekových kategóriách
chlapcov a dievčat. Víťazom memoriálu
a cennú trofej získal pretekár s najlepším
dosiahnutým časom. Bola to juniorka
Jana Potočňáková, ktorej namerali v cieli čas 34,99 s. V jednotlivých kategóriách
sa na prvých troch priečkach umiestnili:
Prípravka chlapci: 1. Ladislav Širilla
37,52 s, 2. Oliver Čumrík 46,00 s, 3. Dalibor Ján Kundrík 53,67 s, prípravka
dievčatá: 1. Frederika Madzsóová 45,29
s, 2. Lilly Laura Lipnická 51,67 s, 3. Filoména Malegová 54,59 s.

Mladší žiaci: 1. Boris Rabinčák
41,82 s, 2. Jakub Havran 45,24 s, 3. Frederik Blumenfeld 45,84 s, mladšie žiačky: 1. Kiara Elizabeth Štroncer 40,21 s,
2. Viktória Stolárová 41,10 s, 3. Ela Štecová 42,29 s.
Starší žiaci: 1. Daniel Kuruc 36,45
s, 2. Marco Lucas Lipnický 37,61 s,
3. Ľubomír Vargovčík 37,86 s, staršie
žiačky: 1. Alexa Dzubáková 39,96 s,
2. Alexandra Ličková 40,08 s, 3. Nina
Porubänová 41,73 s.
Juniori: 1. Levente Bačo 35,37 s,
2. Filip Subovics 36,03 s, 3. Dávid Aghamyan 38,28 s, juniorky: 1. Jana Potočňáková 34,99 s, 2. Patrícia Bocková
38,67 s.

Víťaz medzi mužmi do 50 rokov Peter Šarudi sa prezentoval druhou najrýchlejšou
jazdou zo všetkých súťažiacich mužov.

Mnohí pretekári nemali to šťastie dôjsť bez pádu do cieľa.

•ŠAMPIONÁT V HOKEJI 2017 •
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V posledných štyroch rokoch hokejového šampionátu o majstra U. S. Steel Košice sa hokejisti spoločného mužstva Studenej valcovne, Zušľachťovní a obalovej vetvy tešili z titulu a zisku cennej trofeje
trikrát, a to v rokoch 2014, 2015 a 2017. Na snímke hráči víťazného mužstva s členmi realizačného tímu a hosťami. V hornom rade zľava Miroslav Sajko, Martin Pitorák, Adriana Mihálová, Roman Gedeón,
Marián Žák, za ním Erik Fečko, Juraj Hudák, Peter Kaszonyi, Peter Eškut, Peter Vereb, Dušan Vasilik, Roman Hoľan, Henrich Ogurčák, Ladislav Hanuščalka, František Bačo a Ján Socha. Zľava v spodnom rade Juraj Varga, Juraj Rusič, Milan Hrabčák, Gejza Lyócsa, Jozef Franc, Tomáš Bučko, Peter Kubík, brankár Róbert Kanuščák, Radoslav Farkaš, Martin Ilavský a tréner František Vatral. Foto: Eva KECSEYOVÁ
Tak ako vlani, aj v tohtoročnom jubilejnom 50. ročníku hokejových majstrovstiev U. S. Steel Košice sa do finále prebojovali Oceliareň a spoločný
tím Studená valcovňa, Zušľachťovne
a obalová vetva (SVa, Zu + OV). Minulého roku si majstrovský titul vybojovali oceliari rozhodujúcim gólom v samostatných nájazdoch. Teraz sa situácia
na ľade v Steel aréne opakovala, len
konečný výsledok bol opačný. Po nerozhodnom stave 2:2 v riadnom hracom
čase boli v samostatných nájazdoch
úspešnejší hráči zo SVa, Zu + OV a získali majstrovský titul. Finálový súboj začali veľmi dobre a po góloch Farkaša
a Žáka viedli po prvej tretine 2:0. Lenže húževnatí oceliari v druhej časti hry
gólmi Kimáka a Oravca vyrovnali. Keďže do konca stretnutia rozhodujúci gól
nepadol, na rad prišli samostatné nájazdy. Začínal Kubík zo SVa, Zu + OV,

ktorý svoj nájazd premenil a bolo 1:0,
po ňom bol Tóth z mužstva oceliarne
takisto úspešný a vyrovnal na 1:1. Aj
ďalší dvaja hokejisti Žák a Kimák boli pri streleckej chuti a gólmi vyrovnali
stav na 2:2. Sériu troch samostatných
nájazdov neúspešne bez streleckého
zápisu ukončili Bučko a Oravec, a tak
sa pokračovalo ďalej. Vo štvrtej dvojici Tóth gól nedal a keď po ňom Žák
svoj druhý nájazd premenil, hokejisti zo
SVa, Zu + OV získali po ročnej prestávke opäť titul i prestížnu trofej - putovný
pohár prezidenta spoločnosti.
Bronzové medaily si vybojovali
hráči z Vysokých pecí, ktorí v zápase
o 3. miesto zdolali mužstvo z Dopravy
vysoko 9:1. Po dva góly víťazov strelili
Dobrovič a Ondrejčo, po jednom pridali
Kulík, Neveloš, Dimun, Sedlák a Kelemeš. Čestný úspech Dopravy zaznamenal Hriňák.

Triumf pre Studenú valcovňu,
Zušľachťovne a obalovú vetvu

Najlepší na
šampionáte

Za najlepšieho útočníka vyhlásili
Mariána Žáka z mužstva SVa, Zu + OV.

Foto: František PAPP
Cennú trofej majstra ako prvý zodvihol nad hlavu kapitán víťazného tímu Marián Žák.

Pohár za 2. miesto v turnaji prevzal od viceprezidenta Martina Pitoráka kapitán oceliarov Jozef Tóth.

Oslavný chorál hráčov SVa, Zu + OV, ktorí za posledné
štyri roky získali už tretí majstrovský titul.
Najlepším brankárom sa stal Matúš Lumtzer z Oceliarne.

Finálový zápas medzi SVa, ZU + OV a Oceliarňou 3:2 po samostatných nájazdoch
bol dramatický a divákov držal v napätí až do rozhodnutia.

Najhlasnejších fanúšikov mal divízny závod Doprava

Súťažilo sa na ľade aj na tribúnach

Strelci

Súťaž o Najlepší fan klub mala u divákov veľký úspech (vľavo). Za fan klub DZ Doprava prevzal Miroslav Hriňák symbolický šek a 100 lístkov na hokejový zápas Tipsport
ligy HC Košice - Banská Bystrica, ktoré mu odovzdal viceprezident Martin Pitorák (vpravo).

V dlhodobej súťaži hokejových majstrovstiev USSK odohralo dvanásť mužstiev na
ľade Steel arény spolu 38 zápasov. V nich sme zaregistrovali 287 gólov, o ktoré sa podelilo 93 kanonierov. Najviac
gólov strelil hráč mužstva Informačných technológii Marek
Magic, ktorý zaťažil konto súperových brankárov štrnástimi gólmi. Dvanásť gólov dosiahol Miroslav Hriňák z Dopravy,
11 gólov zaznamenal Adrián
Dimun z Vysokých pecí, 9 gólov dal Jozef Tóth z Oceliarne,
8 gólov Marián Žák zo SVa, Zu
+ OV, Milan Novák z Expedície
a Štefan Dobrovič z Vysokých
pecí, 6 gólov Miroslav Dutko
z Expedície, Miroslav Tvrdoň
a Marek Oravec z Oceliarne,
Peter Kubík zo SVa, Zu + OV,
Kamil Krušpán z Vysokých pecí a Martin Kováč z Vedenia.

Posledný deň hokejového turnaja
O pohár prezidenta U. S. Steel Košice nepriniesol dramatické súboje
iba na ľadovej ploche.
Po prvý raz v histórii 50 – ročného podujatia súťažili aj tribúny. Svoje sily si zmerali fanúšikovia štyroch
fan klubov: Vysoké pece, Doprava,
Studená valcovňa a Oceliareň. Vy-

zbrojení trúbkami, bubnami a vuvuzelami snažili sa vyprodukovať čo
najväčší hluk. Decibelometer zaznamenal najvyššiu číselnú hodnotu –
121,8 decibelov v sekcii fanúšikov
DZ Doprava. Fanúšikovia hokejového mužstva tohto závodu, ktorý v bojoch o titul skončil na nepopulárnom
štvrtom mieste, sa napokon poteši-

li 100 lístkom na hokejový zápas HC
Košice – HC Banská Bystrica, ktorý
sa uskutočnil minulú nedeľu.
Počas podujatia boli vyžrebovaní
aj desiati výhercovia tipovacej súťaže. Do žrebovania bolo zaradených
viac ako 100 kartičiek so správnymi
tipmi. Výhercov potešili nielen tričká
s logom turnaja, ale aj ďalšie drob-

nosti. Mimoriadnu cenu Fair play získali členovia Fan klubu IT, ktorí počas šampionátu svoj tím neúnavne,
slušne a hlasito povzbudzovali.
Tretia súťaž záverečného dňa hokejového turnaja bola určená deťom.
Deviati drobci si vyskúšali streľbu
na bránku a získali vankúšiky HC Košice a sladké odmeny.
-fal-

Cenu pre najlepšieho obrancu získal Ján Chromý z Vysokých pecí.

Najužitočnejším hráčom s 22
kanadskými bodmi sa stal Miroslav
Hriňák z Dopravy.

Najlepším strelcom bol so 14-timi
gólmi Marek Magic z tímu IT.

• BEH NA LYŽIACH 2017•

OCEĽ VÝCHodU
V sobotu 21. januára 2017
sa na Kojšovskej holi
konali preteky v behu
na lyžiach
Ešte týždeň pred druhým podujatím v rámci tohtoročných Zimných športových hier zamestnan-

Kojšovskú hoľu. Autobus totiž dopravil účastníkov v behu na lyžiach len na parkovisko za obcou
Zlatá Idka. Tam muselo celé osadenstvo autobusu presadnúť do
pripravených skriňových nákladných automobilov V3S.
„Už som si myslel, že staré

O zážitky z bielej stopy sa po pretekoch podelili súťažiaci zľava Monika Erdélyi Kolárska, Jozef Sciranko, Katarína Vojaček, Helena Ondejková, Alžbeta Tiszová a Eva
Hunyadiová.
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dil predné koleso. Namiesto pretekov sa „porúčal“ domov opraviť auto, pretože už na druhý deň
mal naplánovanú cestu do talianskych Dolomitov na týždňovú lyžovačku.
CEREMONIÁL
SO VŠETKÝMI POCTAMI
Na štart sa postavilo 36 záujemcov z našej firmy, ktorí súťažili v dvoch vekových kategóriách
žien a v štyroch kategóriách mužov. O deviatej hodine sa všetci
zoradili pred chatou Erika, kde
sa konal slávnostný ceremoniál otvorenia pretekov. Z pozvaných hostí boli prítomní vedúci
oddelenia sociálna politika a mimomzdová motivácia Miroslav
Sajko a za OZ KOVO U. S. Steel Košice odborový predák Bartolomej Feničin. Hutnícky oheň
zapálil bývalý železiar Jiří Ropek a sľub pretekárov predniesla jedna z najaktívnejších športovkýň USSK Alžbeta Tiszová.
Pred štartom sa prítomní pretekári dozvedeli smutnú správu,
že ešte v decembri roku 2016
nás navždy opustil jeden z každoročných účastníkov týchto pretekov 81- ročný bývalý zamestna-

Symbolický oheň priniesol počas slávnostného ceremoniálu otvorenia pretekov Jiří Ropek.
NAJVIAC
BOLO DÔCHODCOV
Ako to už tradične býva, najväčší záujem o preteky bol medzi mužmi v kategórii nad 62 rokov. Sú to
predovšetkým naši bývalí zamestnanci, teraz už na dôchodku. Milým prekvapením bola však účasť
desiatich žien, čo v minulosti nebolo zvykom. Ženy i muži od 55 rokov
vyššie absolvovali trať dlhú 4 km,
ostatní pretekári bojovali na 10-kilometrovej trati. Podľa predpokladov si v bielej stope najlepšie počínali vlaňajší medailisti. Štyri z nich

Odborový predák Bartolomej Feničin dekoruje medailou i pohárom víťaza v kategórii mužov nad 62 rokov Michala Dutka. Vľavo od neho druhý v poradí Peter Horňák,
vpravo tretí Daniel Riemer.

Štyria obhájili tituly
cov U. S. Steel Košice, ktorým bol
beh na lyžiach, mali organizátori
problém. Kvôli nedostatku snehu uvažovali o tom, že pre teky
zrušia. Ale napokon v priebehu
troch dní výdatné sneženie situáciu razom zmenilo. Namiesto na-

osvedčené V3S-ky sú už v múzeu a že budeme musieť šliapať
pešo hore,“ nechal sa počuť jeden z každoročných účastníkov
zimných športových hier Miroslav Jarošinec a pokračoval: „Je
to paráda odviesť sa týmito au-

Po pretekoch už každý vie, že na trati by si celkom inak rozložil sily. Zľava Milan Brutovský, Blažej Kottler, Imrich Lelkeš, Emília Szabariová, Daniel Riemer a Miroslav Jarošinec.
Lyžiari – bežkári už roky tvoria jednu veľkú rodinu. Takmer tí istí sa stretávajú na pretekoch v rámci zimných športových hier, či už
na bežeckých tratiach v Kavečanoch, v Hnileckej doline, alebo v posledných rokoch na Kojšovskej holi. Pravda, z objektívnych príčin vždy
niektorí z nich chýbajú, ale nahradiť
ich sa organizátorom nie stále darí.
V tomto roku sa v najmladšej kategórii objavil nový člen bežeckej rodiny
Matúš Kľučár (na snímke). Čo ho priviedlo do bežeckej stopy? Bez zaváhania o svojom rozhodnutí povedal:
„Keďže rád športujem častejšie iba
v lete, rozhodol som sa, že to skúsim aj s bežkami. Deň pred týmito
pretekmi som si s požičanými lyžami večer vyskúšal bežeckú trať

Miroslav Sajko odovzdáva pohár za 2. miesto Hildegarde Dioszegiovej v kategórii
žien nad 50 rokov. Vpravo tretia v poradí Alžbeta Tiszová.
hadzovania snehu na trať museli
enormnú nádielku snehu z trate
odpratávať a upravovať ju. Už
cestou autobusom od Spoločenského pavilónu vládla v sobotu
ráno medzi účastníkmi dobrá nálada, o ktorú sa každoročne stará starý známy turistický „barón“
Jožko Mitaľ. Jeho parťáci v autobuse sa tešili nielen na preteky,
ale aj na zimnú atmosféru a na
zážitky z celkového pobytu v nadmorskej výške vyše 1 100 metrov
nad morom. Už tradičnou atrakciou tohto podujatia je doprava
pretekárov až k chate Erika na

tami, na ktoré mám nezabudnuteľné spomienky ešte ako vojak
základnej služby. To sa nedá opísať, to musíte zažiť.“ Tí, ktorí sa
odhodlali ísť k chate osobnými
autami mali problém. Úzka horská cesta bola síce od snehu odhrnutá, ale neskutočne sa šmýkalo. Mnohí preto museli kolesá
svojich tátošov opatriť reťazami.
Niektorým to aj tak nepomohlo.
Tesne pred vrcholom skončil člen
organizačného výboru, ktorý zabezpečuje hutnícky oheň s fakľou, Tomáš Moščák so svojím
autom v „šanci“, pričom si poško-

Od štartu zvádzali na trati medzi sebou tuhé boje víťazi svojich kategórií Jozef
Sciranko (vľavo) a Michal Dutko.
nec projekcie v DZ Mostáreň VSŽ
Teodor Laco. Na jeho počesť sa
preteky v kategórii nad 62 rokov
konali ako Memoriál Teodora Laca.

Lucia Petrovičová, Milan Lacko, Jozef Sciranko a Michal Dutko potvrdili svoje bežecké kvality,
zaslúžene obhájili svoje vlaňajšie
prvenstvá a získali cenné trofeje.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Ženy – kategória do 50 rokov
(4 km): 1. Lucia Petrovičová (Financovanie) 20:06 min., 2. Helena Ondejková 28:41 min., 3. Katarína Vojaček
31:59 min. (obidve IT), 4. Eva Hunyadiová (Predaj) 38:39 min.
Ženy nad 50 rokov (4 km): 1. Erika Linkeschová (Ľudské zdroje) 22:52
min., 2. Hildegarda Dioszegiová (Labortest) 26:17 min., 3. Alžbeta Tiszová
(Predaj) 29:55 min., 4. Margaréta Kor-

OCEĽ VÝCHodU

čeková (dôchodkyňa) 30:46 min.
Muži do 45 rokov (10 km): 1. Tomáš Mády (Doprava) 40:37 min.,
2. Gabriel Vince (Koksovňa) 51:54
min., 3. Jozef Jaššo (TVa) 1:02:13
hod., 4. Matúš Kľučár (Zu + OV)
1:12:38 hod.
Muži do 55 rokov (10 km): 1. Milan Lacko (SBS) 39:26 min., 2. Daniel
Kapák (IT) 47:17 min., 3. Jozef Kaleta
(RMS) 48:25 min., 4. Ján Antoš (TVa)

na Zelenom dvore. Bol to môj jediný tréning, a to mi stačilo postaviť
sa na štart našich pretekov. Bolo
to niečo úžasné bojovať so súpermi, ale i sám so sebou a s časom
na trati. Veľmi sa mi to zapáčilo, výborné podmienky, ideálne počasie,
dobrá partia a vynikajúca atmosféra, to všetko mi tu na Kojšovke
učarovalo. Neľutujem ani minútu,
že som sa dal na bežky a skúsil si
zmerať sily so svojimi rovesníkmi.
Nešlo mi to síce ako po masle, ale
keď trochu viac potrénujem, o rok
sa určite na preteky prihlásim.“

50:59 min., 5. Róbert Gonda (Spoľahlivosť zariadení) 55:13 min., 6. Henrik
Hric (IT) 1:04:32 hod., 7. Milan Sciranka (Vysoké pece) 1:05:23 hod., 8. Marián Rybár (BOZP) 1:13:58 hod., 9. Albert Kováč (SVa) 1:16:02 hod.
Muži do 62 rokov (4 km): 1. Jozef
Sciranko (Zu + OV) 14:50 min., 2. Imrich Gaľa (Oceliareň) 26:23 min.
Muži nad 62 rokov (4 km): 1. Michal Dutko (Zu + OV) 15:01 min., 2. Pe-

ter Horňák 20:36 min., 3. Daniel Riemer 22:07 min., 4. Peter Nemec 22:41
min., 5. Imrich Lelkeš 22:55 min. (všetci dôchodcovia), 6. Jaroslav Chochoľák
(Doprava) 23:53 min., 7. Jozef Vrábeľ
24:50 min., 8. Michal Lukáč 25:14
min., 9. Miroslav Jarošinec 25:47 min.,
10. Milan Brutovský 27:35 min., 11. Jozef Gomolčák 27:51 min., 12. Blažej
Kottler 28:27 min., 13. Jozef Mitaľ
31:18 min. (všetci dôchodcovia).

Križovatku pri VSS idú rekonštruovať

Ako zo Sídliska Nad jazerom
a Barce do USSK

Po úplnej výluke električkovej trate Zimná – Technická univerzita – Botanická záhrade v novembri minulého
roka sa Košice chystajú na ďalšie obmedzenie v súvislosti s modernizáciou
električkových tratí. Už onedlho, presnejšie od pondelka 27. februára 2017, sa
začne druhá etapa rekonštrukcie, tentoraz križovatky pri VSS, ktorá sa podstatnou mierou dotkne aj zamestnancov U. S. Steel Košice prichádzajúcich
do práce električkou zo Sídliska Nad jazerom a Barce. Zhotoviteľ diela rozložil
harmonogram prác na tomto úseku stavby na päť mesiacov, do júla 2017.

Dôležité je vedieť, že počas rekonštrukcie budú električky z Alejovej ulice
premávať len po zastávku Autocamping
a na Južnej triede len po zastávku Ryba.
Električková linka R2 bude premávať
v skrátenej trase VA USS – OC Optima
– Alejová – Autocamping a späť, odkiaľ
sú zabezpečené prestupy na autobusové linky. Električková linka R8 bude zrušená, jej ranné spoje budú vedené ako
linka R2.
Všetky zmeny v MHD, ktoré so stavbou súvisia, nájdete na hlavnej intranetovej stránke spoločnosti, www.usske.sk,
www.dpmk.sk a na zastávkach MHD. -c-
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