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Eva  Bodnárová  rod. Judinyová 
redaktorka, spisovateľka, vydavateľka 

 
Narodila sa 1.3.1957 v Trenčíne. Základnú školu navštevovala na 

Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Po absolvovaní gymnázia študovala tri roky 

na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave, ktorú však nedokončila. Ešte počas 

vysokoškolských štúdií začala pôsobiť  ako redaktorka v podnikovom časopise 

Hlas kovákov, ktorý vydával koncernový podnik, neskôr akciová spoločnosť 

TOS Trenčín.  

Po presťahovaní do Košíc v r. 1987 pôsobila ako redaktorka podnikového 

časopisu Inžinierske stavby. Bola spoluzakladateľkou  a redaktorkou časopisu 

Akcia - týždenníka VPN. V deväťdesiatych rokoch pôsobila na poste 

šéfredaktorky týždenníka Mestské noviny, ktorý vydávalo mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach. Bola šéfredaktorkou medzinárodného mesačníka 

Technická revue, ktorý mal svoje redakčné filiálky v stredoeurópskom priestore 

- okrem Slovenska aj v Nemecku, Poľsku, Česku a na Ukrajine.  

 V súčasnosti je riaditeľkou vydavateľstva YUDINY a šéfredaktorkou 

celoslovenského časopisu Informácie s podtitulom architektúra, interiér, design. 

Časopis vychádza od r. 1994, teda rovných 22 rokov, v printovej verzii, ku 

ktorej bola pred dvoma rokmi pridaná aj internetová verzia, dostupná zadarmo 

na www.casopisInformacie.sk. Časopis prináša pohľady na súčasnú tvorbu 

architektov, projektantov a urbanistov, ale aj dizajnérov a výtvarných umelcov. 

Príťažlivým spôsobom sú podávané témy, ktoré zaujímajú odbornú i širšiu 

laickú verejnosť.   

V štruktúre architektonických periodík si časopis Informácie vybudoval 

popredné miesto.  Spolok architektov Slovenska ocenil prínos tohto časopisu 

a jeho jedinečnosť a v roku 2012  Eve Bodnárovej udelil Cenu prof. Martina 

Kusého za vydavateľskú činnosť v oblasti architektúry. 
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Eva Bodnárovú poznáme aj ako spisovateľku. V r. 2014 vydáva knihu 

poviedok „Všetko krásne čo sa mi mohlo stať“. Súbor 26-tich poviedok je 

doplnený autorkinými fotografiami. Ústredný motív poviedok vyjadruje motto 

na prebale knihy: „Život je nádherný. Aj všetky jeho príbehy, ktoré sa nám 

môžu stať, sú krásne - ak ovládneme svoj hnev, skrotíme túžby a vlastnú 

nevedomosť zmeníme na poznanie. Lebo našou povinnosťou - tu a teraz - je byť 

šťastnými. A šťastnými robiť aj ľudí a všetko živé v našom okolí. S trochou 

pokory to dokážeme." Aká bola osobná cesta autorky k tomuto poznaniu sa dá 

rozpoznať práve prostredníctvom poviedok, zaradených do knihy. 

 Druhú knihu s názvom „Dotýkať sa dovolené“ sa podarilo autorke vydať 

vďaka podpore priateľov a spriaznených duší. Kniha vyšla v minulom roku, 

presne rok po tej predchádzajúcej.  Knižný titul „Dotýkať sa dovolené“ je opäť 

súborom poviedok (tentokrát ich je 28), výstižne zilustrovaných autorkinými 

fotografiami. Odkaz pre čitateľov je zrozumiteľný aj tentokrát – vyjadruje ho 

výrok Jamesa Freemana Clarka: „Jediné naozajstné uspokojenie je vnútorne 

nepretržite rásť; stávať sa čoraz spravodlivejším, pravdivejším, štedrejším, 

jednoduchším, mužnejším, ženskejším, milším, aktívnejším.“   

Sú miesta, ktoré v nás zostávajú ako majáky, keď blúdime rozbúrenými 

vodami života. Majákom pre Evu Bodnárovú, tak ako pre všetkých nás, ktorí si 

vážime svoje korene, zostáva Trenčín. Ako sama hovorí – Trenčín milovaný 

a často navštevovaný. A tiež ľudia, žijúci v tomto meste. Ľudia, s ktorými 

prežila svoje detstvo, gymnaziálny čas dospievania, čas hľadania, aj čas 

dozrievania. Ak sa začítate do autorkiných poviedok, máte šancu vstúpiť do 

tohto intímneho sveta veľmi osobného prežívania a stať sa jeho súčasťou.  

Možno vás táto exkurzia pobaví, možno rozosmeje a možno miestami 

dojme až k slzám. V každom prípade však môže byť inšpiráciou ako sa 

dopracovať k takému pohľadu na svet, ktorý nás urobí šťastnejšími. 
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Príhovor  zostavovateľky 

 

 
     Počiatky publikačnej činnosti Evy Bodnárovej sa viažu s Trenčínom. 

V čase vysokoškolských štúdií začala pracovať ako redaktorka v podnikovom 

časopise Hlas kovákov, ktorý vydával národný podnik, od r. 1992 akciová 

spoločnosť TOS Trenčín. V r. 1998 dochádza k zmene názvu podniku na Trens. 

V roku 2006 dochádza i k zmene názvu časopisu na Strojár.  

Hlas kovákov, neskôr Strojár vychádzal neuveriteľne takmer 60 rokov, od 

r. 1951. Posledné číslo vyšlo v decembri v r. 2010. Eva Bodnárová prinášala 

zaujímavé články v období  rokov 1980-1983.  

  Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne vydáva v rámci cyklu 

„Poznávame Trenčanov“ a besedy s autorkou bibliografický leták, ktorý 

obsahuje jej  uverejnené články  v tomto periodiku.  
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1980 

 

Kvalitne, efektívne, po novom / Eva Kukučková.   

In: Trenčianske noviny.- Roč. 21, č. 14 (1.4.1980).- Príl. Hlas kovákov.- S. [3].      

   Správa z výročnej schôdze Československej vedecko-technickej spoločnosti 

podniku TOS Trenčín.   

 

Príležitosť pre zväzákov / (eku). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 19 (6.5.2016), s.  [1]. 

   Rozhovor s M. Čechom, predsedom Celozávodného výboru SZM.  

 

Za aktívnejší klubový život.- Fotogr. 2 / (eku). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 14 (6.5.1980), s. [3]. 

   Aktivity Závodného klubu ROH s deťmi a mládeţou. 

 

V záujme pracujúcich žien / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 21 (21.5.1980), s. [3]. 

   Zasadnutie Krajskej komisie ţien v podniku TOS Trenčín. 

 

Holubica letí privítať deň detí.- Fotogr. 4 / Eva Kukučková. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 22 (28.5.1980), s. [3].   

   Články „ Oţíva opustený tábor“, „S darčekmi k najmenším“ , „Čo by strach“ 

sú venované deťom k ich sviatku. 

 

Hosť v redakcii / ( k). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 27 (2.7.1980), s. [1].  

   Rozhovor so Štefanom Laukom, jedným z prvých absolventov SOU 

strojárskeho. 

 

Údržba neoddychovala / -k-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 30-31 (6.8.1980), s. [1].   

   Rozhovor s Ing. Milanom Zigom o plánovaných revíziach počas celozávodnej 

dovolenky. 

 

Láska na celý život.- Fotogr. 2 / -k-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 32 (13.8.1980), s. [4].   

   Športové úspechy Čestmíra Harníčka ml. vo vodnom motorizme.  

 

Strieborný-jubilejný. - Fotogr. 7 / M. Hankociová, E.Kukučková, I.Reznerová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 33 (20.8.1980), s. [3].   

   Reportáţne články k 25. výročiu podnikového pionierskeho tábora Trenčan vo 

Višňovom. 
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Pri prameňoch krásy.- Fotogr. 3 / (k). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 37 (17.9.1980), s. [3].   

   Profil Františka Ţovinca, vedúceho detského folklórneho súboru i folklórneho 

súboru Selčan.   

 

Chodí s otvorenými očami.- Fotogr. 1 / k. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 41 (15.10.1980), s. [1].   

   Pracovný profil kontrolóra Rudolfa Hadviga o jeho zlepšovateľských 

návrhoch. 

 

Zväzarmovci stále aktívni / -k-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 44 (5.11.1980), s. [4].   

   Rozhovor s predsedom Celozávodného výboru Zväzarm P. Plškom. 

 

Čo je na nej sympatické / (k). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 48 (3.12.1980), s. [3].   

   Rozhovor s funkcionármi Celozávodného výboru SZM podniku TOS. 

 

Je tu pekne, ale... / (k). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 49 (10.12.1980), s. [3].   

   Rozhovor so zväzákom Vojtechom Lacom o jeho pracovnom pobyte v 

Taliansku. 

 

Srdce, ktoré bije pre všetkých: z galérie najlepších.- Fotogr. 1 / (k). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 50 (17.12.1980), s. [1].   

   Pracovný profil strojného zámočníka Rudolfa Svatíka.  

 

Vari ich nepoznáme? / (k). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 29, č. 51-52 (23.12.1980), s. [5].   

   Zamyslenie sa nad prácou personálu v podnikových jasliach na Bezručovej 

ulici. 

 

1981 

Pomohol mi kolektív...: z galérie najlepších.- Fotogr. 1 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 5 (4.2.1981), s. [1, 2]. 

   Pracovný profil  strojného zámočníka Štefana Krajčiho.  

 

Pozornosť zameriame na.../-ek-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 6 (11.2.1981), s. [3]. 

   Anketa s predsedami ZO SZM podniku TOS. 
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Nemožno sedieť so založenými rukami / -ek-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 7 (18.2.1981), s. [3].   

   Rozhovor s predsedom Celozávodného výboru SZM podniku TOS M. Čechom.    

 

Presne a kvalitne / -ek-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 8 (25.2.1981), s. [1]. 

   Do podniku TOS prišli odborníci Kyjevského závodu na zmontovanie počítača. 

 

Keď kniha dostane nohy / -ek-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 9 (4.3.1981), s. [4]. 

   Činnosť závodnej kniţnice a je pracovníčky Anny Mičátkovej.  

 

Čakajú nás nemalé úlohy : náš rozhovor / -ek-. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 9 (4.3.1981), s. [4].   

   Rozhovor s vedúcim Závodného klubu ROH J. Horňákom o prípravách na 

výročnú konferenciu. 

 

Možnosti sebarealizácie / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 10 (11.3.1981), s. [3, 4]. 

   Hodnotenie klubovej činnosti Závodného klubu za roky 1978-1980. 

 

Hlásia sa do rodiny / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 13 (1.4.1981), s. [3].   

   Vyhlásenie súťaţe Brigáda socialistickej práce v podniku. 

 

Všade usilovné ruky / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 14 (8.4.1981), s. [2]. 

   Ako prebiehala pracovná sobota vo výrobných halách  4.4.1981. 

 

Cenná devíza / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 15 (15.4.1981), s. [1, 2]. 

   Diskusné desaťminútovky vo výrobných halách. 

 

Galéria najlepších.- Fotogr. 1 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č.17 (29.4.1981), s. [1]. 

   Pracovný profil pracovníčky v elektrosklade Márie Mrázikovej.   

 

Zasadala rada agitačného strediska / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 17 (29.4.1981), s. [3].   

   Rozhovor s vedúcim ZK ROH J. Horňákom o činnosti Agitačného strediska 

pred všeobecnými voľbami. 
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Osvedči sa, opäť kandiduje.- Fotogr. 1 / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 22 (3.6.1981), s. [1].   

   Pracovný profil kandidáta na poslanca Jozefa Ţitňáka.  

 

Pri príležitosti životného jubilea / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 22 (3.6.1981), s. [1]. 

    Členovi Ľudových milícií podniku TOS Emilovi Kolníkovi bol prepoţičaný 

čestný odznak Ľudových milícií.      

 

Nezanedbali žiaden detail / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 23 (10.6.1981), s. [1].   

   Činnosť Agitačného strediska v období všeobecných volieb 5.-6.6.1981. 

 

Novodobý rytier : galéria najlepších.- Fotogr. 1 / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 23 (10.6.1981), s. [1]. 

   Pracovný profil zvárača Petra Púdelu. 

 

Kto je tu pre koho? Z putovania za jednou odpoveďou .- Fotogr. 3 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 23 (10.6.1981), s. [3].   

   Reportáţ zo závodnej jedálne. 

 

Spýtali sme sa za vás : o rekreáciách, rekreačných zariadeniach, ale aj o inom / 

ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 30 (12.8.1981), s. [1]. 

   Rozhovor s vedúcim podnikových  rekreačných zaradení Š. Bíbelom.  

 

Tri stretnutia: galéria najlepších.- Fotogr. 1 / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 30 (12.8.1981), s. [1]. 

   Pracovný profil lakovača Jozefa Štalmacha. 

 

Jej voľný čas patrí deťom.- Fotogr. 1 / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 31 (19.8.1981), s. [1]. 

      Profil Ing. Oľgy Ondruškovej nositeľky podnikového vyznamenania Za 

vynikajúcu prácu. 

 

Odborári bilancovali / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 32 (26.8.1981), s. [1, 2]. 

   Informácia o konferencii ZO ROH 20.8.1981.   

  

Od učňa k vedúcemu oddelenia.- Fotogr. 1 / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 34 (9.9.1981), s. [1]. 

   Rozhovor s vedúcim všeobecnej údrţby Pavlom Petríkom.  
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Haló, tu ústredňa.- Fotogr. 3 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 34 (9.9.1981), s. [3]. 

   Reportáţ z podnikovej  telefónnej  ústredne. 

 

Boli ste už na poľovačke? - Fotogr. 2 / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 34 (9.9.1981), s. [4]. 

   Polovačka s členmi poľovníckeho zdruţenia Starý háj. 

 

Z prvého veltržného dňa / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 35 (16.9.1981), s. [1]. 

      Podnik TOS na 23. ročníku medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne. 

 

Miesto krajčírskej ihly - sústruh : galéria najlepších.- Fotogr. 1/ (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 37 (30.9.1981), s. [1]. 

   Pracovný profil sústruţníka J. Szikharda. 

 

Deň strojárov u nás / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 37 (30.9.1981), s. [3]. 

   Reportáţ z exkurzie ţiakov ZDŠ na Kubranskej ulici v podniku TOS. 

 

Schopný pracovný kolektív / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 38 (7.10.1981), s. [1]. 

   Gottwaldovské dni v podniku v októbri 1981. 

 

Viete sporiť? / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 39 (14.10.1981), s. [1]. 

   Tlačová beseda novinárov s pracovníkmi Slovenskej štátnej sporiteľne 

v Trenčíne o výsledkoch práce v 1. polroku 1981.    

 

Čo sme pripravili: naša anketa s funkcionármi ZP ČSSP / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 44 (11.11.1981), s. [1]. 

   Anketa s funkcionármi ZČSSP podniku TOS o podujatiach v Mesiaci ČSSP. 

 

Prvoradá je statočná práca : z galérie najlepších.- Fotogr.1 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 45 (18.11.1981), s. [1]. 

   Pracovný profil sústruţníka Vladimíra Gašparoviča. 

 

Vyberte tú nakrajšiu / ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 47-48 (2.12.1981), s. [1].   

   Súťaţ detských matriošek. 
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Porozumieť ľuďom / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 30, č. 49 (9.12.1981), s. [3]. 

   Návod, ako treba efektívne vyuţívať pracovný čas. 

 

1982 

 

Výborný človek : galéria najlepších .- Fotogr. 1 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 3, č. 1 (6.1.1982), s. [1]. 

   Pracovný profil strojného zámočníka Františka Kučmíka. 

 

Tak by to malo byť všade.- Fotogr.  / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 2 (13.1.1982), s. [2]. 

   Plnenie záväzkov Brigády socialistickej práce strediska 330-OTS.  

 

Vzorný majster všeobecného strojárstva : galéria najlepších.- Fotogr. 1 / (ek) 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 3 (20.1.1982), s. [1]. 

    Pracovný profil majstra strediska 416 Jána Fabiana. 

 

Rozsiahla predzjazdová aktivita.- Fotogr. 3 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 4 (27.1.1982), s. [3]. 

   Reportáţ z výročnej schôdze ZO SZM v podniku TOS. 

 

Predák na jednotku : galéria najlepších.- Fotogr. 1 / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 6 (10.2.1982), s. [1, 3]. 

   Pracovný profil predáka Jozefa Ďurecha. 

 

Ocenenie, ktoré zaväzuje / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 7 (17.2.1982), s. [1]. 

   Prevádzke 450 bol udelený čestný názov Prevádzka socialistickej práce. 

 

Dokážeme, že si ho zaslúžime / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 8 (24.2.1981), s. [2]. 

    Rozhovor s členmi ocenenej Prevádzky socialistickej práce. 

  

Kultúra áno, či nie? / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 9-10 (3.3.1982), s. [3]. 

   Zamyslenie sa nad poslaním  Marca-mesiaca knihy.  

 

Nielen v Mesiaci knihy / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 14 (31.3.1982), s. [1, 3]. 

   Činnosť technickej kniţnice podniku TOS.   
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Ktoré bude najkrajšie? ek. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 15 (7.4.1982), s. [1]. 

   Vyhlásenie súťaţe o najkrajšie  pracovné prostredie podniku. 

 

Poznámka na okraj / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 15 (7.4.1982), s. [3]. 

   Kritický článok o úrovni nástenných novín v jednotlivých prevádzkach.    

    

Pred okresnou konferenciou : náš rozhovor / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 17 (21.4.1982), s. [1]. 

   Rozhovor s delegátmi okresnej konferencie SZM, ktorí reprezentujú podnik .    

 

Nebolo ľahké rozhodnúť: nad kronikami BSP / (ek) 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 18 (28.41982), s. [2]. 

   Vyhodnotenie súťaţe o nakrajšiu kroniku BSP podniku TOS. 

   

Potrebujeme pracovité ruky.- Fotogr 7  / M. Hankóciová, E. Kukučková. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 18 (28.4.1982), s. [7]. 

   Reportáţe z výstavby novej podnikovej materskej škôlky a jasiel. 

 

Slová úcty a obdivu : z galérie vyznamenaných.- Fotogr. 1  / (ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 20 (12.5.1982), s. [1]. 

   Pracovný profil zámočníčky Pavly Krajčiovej. 

 

Miesto slov, konkrétne činy : zatiaľ sme so zväzákmi spokojní /(ek). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 20 (12.5.1982), s. [3]. 

   Aktivita zväzákov pri výstavbe novejpodnikovej materskej škôlky a jasiel. 

 

Mierové slnko všetkým deťom na svete  / Eva Bodnárová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 23 (2.6.1982), s. [2]. 

   Reportáţne články  o deťoch v podnikových jasliach, o ţiakoch ZDŠ na 

Kubranskej a  ZDŠ na Saratovskej ulici . 

 

Učni a voľný čas / (eb). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 27 (30.6.1982), s. [3]. 

   Beseda s učňami na tému voľný čas. 

 

Víťazstvo, ktoré prekvapilo.- Fotogr. 1  / (eb). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 28 (7.7.1982), s. [1]. 

   Rozhovor s Ľudmilou Jamborovou, víťazkou okresného kola súťaţe Zenit. 
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Údržbári neoddychovali / eb. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 30-31 (4.8.1982), s. [1]. 

   Rozhovor s V. Marušincom o práci údrţbárov počas celozávodnej dovolenky. 

 

Deň je tak krátky : galéria najlepších.- Fotogr. 1  / eb. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 30-31 (4.8.1982), s. [1]. 

   Pracovný profil brusiča Jozefa Ďurčeka.  

 

Stretnutie na Rysoch / E. Bodnárová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 33 (18.8.1982), s. [4]. 

   Rozhovor so zväzákmi ZO SZM, ktorí sa zúčastnili  Výstupu mládeţe na Rysy.   

 

Kde nechýbajú pracovité ruky.- Fotogr. 2 / E. Bodnárová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 34 (25.8.1982), s. [2]. 

   Priebeh výstavby podnikovej škôlky a jaslí v Kubre. 

 

Kvety, ktoré nikdy nezvädnú: Reportáž z Povstaleckej stupaje / Eva Bodnárová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 36 ( 8.9.1982), s. [1, 3]. 

   Reportáţ z turistického pochodu Povstalecká stupaj 82.  

 

Zaujíma ma všetko .../ Eva Bodnárová 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 40 (6.10.1982), s. [4]. 

    Podniková výstava amatérskeho fotografa Ľudovíta Doliana.    

 

Vďaka podpore a pochopeniu : Areál AMC Matra pred dobudovaním II. etapy.- 

Fotogr.  2 / E. Bodnárová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č, 40 (6.10.1982), s. [4]. 

   Výstavba dráhy pre automodely na Bezručovej ulici.  

 

Náš priateľ počítač .- Fotogr. 3 / Eva Bodnárová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 42 (20.10.1982), s. [1, 2]. 

    Činnosť oddelenia výpočtovej techniky. 

 

Zo stretnutia redakčných rád.- Fotogr. 2  / E. Bodnárová. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 42 (20.10.1982), s. [3]. 

   Stretnutie členov redakčných rád Hlasu kovákov v Galantskom závode.  

 

Priekopník socialistickej práce: z galérie vyznamenaných.- Fotogr. 1 / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 45 (10.11.1982), s. [1]. 

   Pracovný  profil elektrikára Štefana Moška.  
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Chutilo vám?- Fotogr. 2 / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 46 (17.11.1982), s. [3, 4]. 

   Rozhovor o Dňoch ruskej kuchyne v podnikovej jedálni. 

 

Vždy rozhodujú ľudia / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 61, č. 47 (24.11.1982), s. [2]. 

   Rozhovor s drţiteľom vyznamenania Priekopník socialistickej práce Štefanom 

Moškom. 

  

Najdôležitejšie zo všetkého : z galérie vyznamenaných.- Fotogr. 1 / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 49 (8.12.1982), s. [1, 2]. 

   Pracovný profil pracovníka výdajne náradia Antona Obedu. 

 

Dve lásky Jozefa Křivánka : z galérie vyznamenaných .- Fotogr. 1 / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 50 (15.12.1982), s. [1]. 

   Pracovný profil sústruţníka Jozefa Křivánka. 

 

Čo nového Bielikovci? - Fotogr. 1/ bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 31, č. 50 (15.12.1982), s. [2]. 

   Profil BSP zo strediska 240 zapísanej do Knihy cti ROH. 

 

1983 

 

Nie čarovný prútik, ale ruky odborníkov / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 2 ( 12.1.1983), s. [3]. 

   Spolupráca BSP strediska 220 TPV a so ZDŠ v Soblahove.  

 

Záväzky, ktoré zaväzujú / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 3 (19.1.1983), s. [1]. 

   Pracovné záväzky prijaté v podniku na počesť výročia Februárového 

víťazstva. 

 

V „zubárni“ ako v rozprávke / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 5 (2.2.1983), s. [3]. 

   Aj pracovné prostredie sa dá spríjemniť humornými nástenkami. 

 

Príťažlivá až doteraz.- Fotogr. 1 / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 6 (9.2.1983), s. [3]. 

   Rozhovor s pracovníkom z odboru riadenia a kontroly Jozefom Betákom.  

 

Návraty / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 9 (2.3.1983), s. [3]. 

   Úvaha o nezastupiteľnej pomoci jaslí pre pracujúce ţeny.    
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Zelená motoristom / /bod/. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 11 (16.3.1983), s. [4]. 

   Rozhovor s F. Kacinom o priebehu motoristickej burzy v priestoroch ZK ROH.  

 

Domov? Nechce sa nám.- Fotogr. 2 / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 12 (23.3.1983), s. [3, 4]. 

   Reportáţ zo zimného pionierskeho tábora na Inovci.  

 

Dôraz na kvalitu a kvantitu.- Fotogr. 1 / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 15 (13.4.1983), s. [3]. 

   Nová koncepcia stravovania v podniku.  

 

Tak sľubujeme.- Fotogr. 2 / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 17 (27.4.1983), s. [3]. 

   Slávnostné odovzdávanie občianskych preukazov prvákom Stredného 

odborného učilišťa TOS. 

 

„Čo tam po písaní“: z galérie vyznamenaných. - Fotogr. 1 / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 19 (12.5.1983), s. [3]. 

   Pracovný profil horizontára Jána Oravca. 

    

Viac života do kroník / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 20 (18.5.1983), s. [3]. 

   Vyhodnotenie súťaţe o najkrajšiu kroniku BSP. 

 

Maturity potvrdili vedomosti / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 22 (1.6.1983), s. [1, 2]. 

   Maturity na Strednom odbornom učilišti strojárskom. 

 

Vystrieľali si pekné umiestnenie / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 24 (15.6.1983), s. [4]. 

   Okresný prebor v streľbe na trenčianskej Brezine.  

 

Menej alkoholu, viac pozornosti deťom / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 26 (29.6.1983), s. [4]. 

   Beseda o bezpečnosti cestnej premávky na Dopravnom inšpektoráte 

v Trenčíne. 

 

Na podporu iniciatívy mládeže / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 27 (6.7.1983), s. [3]. 

   Podpísanie dohody o vytvorení a pouţívaní Účtu iniciatívy mladeţe v podniku.  
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Vyznamenanie, ktoré zaväzuje: z galérie najlepších.- Fotogr. 1 / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 29 (3.8.1983), s. [1]. 

   Pracovný profil sústružníka Jozefa Sokola. 

 

Recept: Ohľaduplnosť voči ostatným: z galérie vyznamenaných.- Fotogr. 1 / 

(bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 30 (10.8.1983), s. [1]. 

   Pracovný profil vodiča Karola Valla.   

 

Keď mi podali ruku / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 31 (17.8.1983), s. [3]. 

   Starostlivosť o mladých a novoprijatých pracovníkov v podniku. 

 

Dvere dokorán / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 33 (31.8.1983), s. [3]. 

   Nové klubové krúţky v závodnom klube ROH TOS. 

 

Je to kamarát: z galérie vyznamenaných.- Fotogr. 1 / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 35 (7.9.1983), s. [1]. 

   Pracovný profil strojného zámočníka Vojtecha Ţaţa. 

 

Z rokovania odborárov / bod. 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 36 (14.9.1983), s. [1]. 

   Konferencia ROH podniku TOS.  

 

Láska zvaná motory.- Fotogr. 2. / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 37 (21.9.1983), s. [4]. 

   Športové úspechy konštruktéra podniku TOS Jozefa Baláţa.  

 

Cieľom bolo zoznámenie / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 40 (12.10.1983), s. [1]. 

   Exkurzia ţiakov základných škôl v podniku TOS. 

 

Opäť najlepšia.- Fotogr. 1 / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 42 (26.10.1983), s. [1]. 

   Rozhovor s dopisovateľkou Hlasu kovákov Darinou Neverišovou. 

 

Stretnutie na spoločnej ceste / (bod, mh, ra). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 42 (26.10.1983), s. [1, 2]. 

   Reportáţ zo slávnostného otvorenia Dní sovietskej vedy a techniky 

v Závodnom klube ROH. 
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Zahučali hory, zahučali lesy.../ (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 43 (2.11.1983), s. [3]. 

   Stretnutie dôchodcov, bývalých zamestnancov podniku TOS. 

 

Vráti sa staré nadšenie? / (bod). 

In: Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 44 (9.11.1983), s. [2]. 

   30-ročné jubileum dychového súboru pri Závodnom Klube ROH. 

 

Priekopník socialistickej práce.- Fotogr. 1 / bod. 

Hlas kovákov.- Roč. 32, č. 46 (23.11.1983), s. [3]. 

   Pracovný profil galvanizéra Jozefa Lobotku.  
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