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Stretnutie s ľuďmi, ktorí sú ochotní dob-
rovoľne pomáhať, je vždy veľmi inšpirujú-
ce a obohacujúce. Sála z nich pozitívna 
energia a je s nimi dobrá nálada. Skve-
lá partia sa stretla aj v Botanickej záhra-

de UPJŠ. Dobrovoľníci neváhali prísť nie-
len z Košíc, ale aj z Medzeva, Moldavy 
či iného bližšieho alebo vzdialenejšieho 
okolia. Opäť bol pre nich pripravený ko-
pec práce. Každý, kto má záhradu vie, že 
pokiaľ prejde a urobí, čo treba, z jedného 
konca na druhý, môže začať všetko od-
znova. A predstavte si záhradu o rozlohe 
30 hektárov! 

Najsilnejšia a najpočetnejšia skupi-
na sa pustila do úpravy chodníkov v leso-
parku, ktoré vyžadujú každoročnú údrž-
bu. Marek Manica so synom Rišom, 
Lucia Petrovičová, Michal Danilo s mla-
dou posilou Martinom a Jánom, Marián 
Vranay, Eva Stanová so synom Samu-
elom aj viceprezident Július Lang ma-
li tentokrát posilňovňu priamo v prírode. 
„Zdravý životný štýl, športovanie, prá-
ca na čerstvom vzduchu je práve ces-
ta, ako zlepšovať svoju imunitu. Som 
rád, že môžem takto zároveň pomôcť,“ 
povedal viceprezident počas chvíľky od-
dychu. Polmaratónec Peter Chytil doká-
zal v piatok darovať krv a v sobotu na-
plno brigádovať. „Desať kilometrov si 
dnes už ale radšej nepôjdem zabe-
hnúť,“ skonštatoval po práci s úsmevom 
po tom, ako tímovo rozhrabali 50 ton prí-
rodného kameniva.

Druhá, čisto ženská skupinka, ma-
la za úlohu urobiť nátery kovovej kon-
štrukcie na popínavé rastliny a násled-

ne aj druhý náter zábradlia na novom 
mostíku nad jazierkom. Diana Mašlano-
vá s dcérou Katkou, Aurora Jajková aj 
Viera Verešová pracovali obklopené fl ó-
rou i faunou. Občas ich prišla skontro-

lovať zvedavá vážka a kačka v jazierku 
sa nenechala od lovu ničím vyrušiť. Hoci 
všetky ženy pomáhajú ako dobrovoľníč-
ky pravidelne, Viera Verešová je predsa 
len výnimočná, keďže nevynechala ani 
jeden ročník Dní dobrovoľníkov a prišla 
už štrnásty raz. Klobúk dole!

Tretí tím sa venoval údržbe parko-
vých lavíc, resp. ochranným náterom 
nových drevených dosiek na ich opra-
vu. Monika Falisová aj Judita Andahá-
zyová nepomáhali v botanickej záhrade 
po prvý raz. „Rada sem chodím aj po-
čas roka zresetovať hlavu, záhrada je 
v každom období iná a teším sa, že ju 

pomáhame zveľaďovať,“ vyjadrila zrej-
me za mnohých kolegyňa Falisová.

Pocit dobre vykonanej práce musel 
mať každý, kto v sobotu v botanickej 
záhrade brigádoval. Aj vďaka perfekt-

nej príprave a koordinácii pod taktov-
kou odborných pracovníkov UPJŠ Ro-
berta Gregoreka, Petra Kelbela, 
Moniky Jakábovej a Gabriely Hovano-
vej išla všetkým práca od ruky. „Ďaku-
jem vám všetkým, že ste aj napriek 
zložitej dobe a obmedzeniam kvôli 
ochoreniu COVID-19 prišli a pomohli. 
Bez vás by sme sa do viacerých pro-
jektov a prác tak skoro nepustili,“ 
svorne konštatoval kvestor univerzity 
Michal Tkáč aj riaditeľ botanickej záh-
rady Pavol Martónfi.

Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Foto: Martina GREGOREK

Dva dni, v piatok 18. septembra a v so-
botu 19. septembra, trvala zbierka uži-
točných vecí pre charitné centrá a nezis-
kové organizácie, ktorá je už tradičnou 
súčasťou dobrovoľníckeho podujatia 
U. S. Steel pre Košice. Výsledkom bolo 
vyše sedemdesiatpäť plných vriec.

Na oboch zberných miestach sa za-
pojilo presne šesťdesiat darcov. Vrecia 
a škatule naplnili najrôznejším šatstvom 
pre mužov, ženy a deti, kuchynskými po-
trebami, posteľnou bielizňou, uterákmi, 
športovými potrebami, taškami, kniha-
mi, elektrickými spotrebičmi, topánka-
mi, školskými potrebami, ale aj hrač-
kami a inými vecami, ktorým kolegovia 
hutníci, naši dôchodcovia a ich známi 
dali šancu na ďalšie využitie. 

Verte, veľmi pomôžu ľudom bez prí-
strešia v neziskovej organizácii Oáza – 
nádej pre nový život v Bernátovciach 
i v sociálnych a humanitárnych cen-

trách, v ktorých poskytuje svoje služ-
by najmä osamelým rodičom, bezdo-
movcom a starým ľuďom Arcidiecézna 
charita Košice, klientom neziskovej or-
ganizácie ETP Slovensko a chlapcom - 
tínedžerom v Reedukačnom centre na 

Bankove. „ Aj napriek zmene odber-
ného miesta bolo u nás v piatok aj so-
botu rušno. Darcovia, ktorí prišli do 

Domu pokojnej staroby A. F. Colbrie-
ho na Južnej triede 2 boli inštruovaní 
a nasmerovaní na nové odberné mies-
to v Centre Arcidiecéznej charity Koši-
ce, Masarykova 19. K tejto zmene sme 
boli nútení pristúpiť z dôvodu protie-

pidemiologických opatrení na ochra-
nu našich seniorov. Úprimne ďakuje-
me všetkým darcom, že stále neváhajú 
prejaviť solidaritu a svoje dobré srdce 
pre iných. Vďaka darovaným potrebám 
pomôžeme naším zverencom v charit-
ných zariadeniach. Vďaka,“ povedala 
Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej cha-
rity. Dobrovoľníci z Arcidiecéznej chari-
ty v  Košiciach, Dominika, Viktória  Vik-
tor mali plné ruky práce. „Prví ľudia 
sem prišli krátko po ôsmej hodine,“ da-
la nám vedieť pani Hrabčáková. 

A ako prebiehala dobrovoľnícka ak-
tivita v občianskom združení Jeseň živo-
ta na Triede SNP 24 v Košiciach? „Práve 
triedime štyri plné tašky oblečenia na 
pánske, dámske a detské, ktoré sa zí-
du v Krízovom centre pre matky s deť-
mi  v ETP – Slovensko. Na budúci týž-
deň si budú organizácie, pre ktoré bola 
zbierka určená, odvážať veľkú nádielku 
užitočných vecí, veru už štrnásty rok,“ 
dozvedeli sme sa od Cecílie Markulíko-
vej, ktorej rok čo rok so zbierkou ochotne 
pomáhajú Alžbeta Dragulová, Anna Rus-
náková, Ján Petruška a  Michal Fizer. 

Medzi železiarmi, ktorí sa zapo-
jil do zbierky bola aj Katka Stupeňo-
vá: „Priniesla som kuchynské vybave-
nie, posteľnú bielizeň, záclony, závesy, 
obrusy, nenosené, ale aj nosené, no za-
chované oblečenie. Urobí mi veľkú ra-
dosť, keď to poslúži ľuďom v núdzi,“ 
zverila sa nám stále usmievavá Katka.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
Slávka TVRDOŇOVÁ

Štrnásty ročník Dní dobrovoľníkov spo-
ločnosti U. S. Steel Košice už tradične 
odštartoval na hematologicko-transfúz-
nom oddelení v poliklinike nemocnice 
Šaca vo Vstupnom areáli. 18. septem-
ber patril Hutníckej kvapke krvi. Hoci 
bol tento ročník pre pandémiu Covid-19 
presunutý o pár mesiacov neskôr, už 
od skorých ranných hodín začali prichá-
dzať prví darcovia najvzácnejšej teku-
tiny, ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť 
tým, ktorí to skutočne potrebujú. 

Krátko pred siedmou mali za sebou 
svoj odber už aj Jozef Milanič, ktorý pra-
cuje v DZ Teplá valcovňa, spolu s dcérou 
Monikou: „S otcom chodíme pravidelne 
každý rok, máme už vytvorenú takú tra-
díciu. Otec chodí darovať krv častejšie, 
ja iba jedenkrát za rok, no je to pre mňa 
skvelý pocit.“ Jozef Milanič doplnil dcé-
ru: „Toto je už môj 42. odber.“ Po nočnej 
zmene sa rozhodla „oddýchnuť si“ na od-
bernom kresle a pustiť žilou aj dvojica ko-
legov, Kamil Pillár a Patrik Darú, spolu 
so svojím majstrom Patrikom Farkašom 

z DZ Vysoké pece. Dobre naladený, čaka-
júc na svojho kolegu a kamaráta, nám Ka-
mil Pillár, mimochodom so vzácnou krvou 
0+, prezradil: „Darovať krv chodím už od 

svojich 18 rokov, aj ja osobne som pre-
žil autonehodu a krv som potreboval, tak 
pomôžem aj ja iným. Keď mám možnosť, 
tak idem stále, krv som daroval už asi 20-

30 krát, už to ani nepočítam.“ „Krv da-
rujem, lebo chcem pomôcť druhým ľu-
ďom.“ doplnil svojho kolegu Patrik Darú. 
Svoj desiaty odber absolvoval aj majster 
Patrik Farkaš:  „S darovaním krvi som za-
čal pomerne neskoro, navnadila ma mo-
ja manželka tým, že ona začala chodiť, 
tak som začal aj ja. Postupne sa pridali aj 
kolegovia zo závodu Vysoké pece. Treba 
pomôcť, tak sme prišli.“ Spolu s kolegy-
ňami z útvaru riaditeľa pre materiálové ria-
denie sa Hutníckej kvapky krvi pravidelne 
zúčastňuje aj Monika Šipošová, ktorá bez 
najmenšieho zaváhania zhodnotila, pre-
čo sa rozhodla pomáhať: „Krv chodím da-
rovať pravidelne hlavne kvôli tomu, že to 
niekomu zachráni život. Dobrovoľne som 
darovala krv už sedemnásty raz, svojho 
času som ale bola aj vyradená.“ 

Vedeli ste, že na Slovensku sa kaž-
doročne spotrebuje približne 180 000 
transfúznych jednotiek červených krvi-

niek? Zvlášť, v tomto období pandémie 
koronavírusu, keď klesol záujem o dar-
covstvo krvi, nesmieme zabúdať na ne-
nahraditeľnosť tejto najvzácnejšej teku-
tiny v našom tele. Do Hutníckej kvapky 

krvi sa zapojilo 75 darcov, z toho 71 z 
nich darovalo takmer 32 litrov krvi. Na-
šim kolegom patrí veľká vďaka, že uká-
zali vôľu a spolupatričnosť a pomohli tak 
mnohým ľuďom, pretože darcov krvi nie 
je nikdy dosť. 

Jana HAJDUČEKOVÁ
Foto: Arpád KÖTELES

14. ročník Dní dobrovoľníkov U. S. Steel Košice sa vydaril

Vydarený deň v botanickej záhrade Zbierka užitočných vecí trvala dva dni

Hutníci darovali 32 litrov krvi

S e d e m ak t i v í t  p r e  d e s a ť  o r g an i z ác i í  n a  ô s m i c h  r ôz nyc h  m i e s t ac h , 
32 8 z ap o j e nýc h  d o b r ovo ľn í kov,  j e d n o  v yd ar e n é  p o du j a t i e .  To  j e  b i -
l a n c i a  d vo j dňov ýc h  D n í  d o b r ovo ľní kov  H u t n íc i  p r e  Ko š i c e  20 20. 
Te n t o  r o k  s m e s a  mu s e l i  v  m n o h o m p r i s p ô s o b i ť  ko r o n ak r í ze .  Pôvo d -
ný  m áj ov ý  t e rmí n  s m e b o l i  k vô l i  n i e ko ľko  m e s ačn é m u z ák a z u  h r o -
m a d nýc h  p o d u j a t í  n ú t e n í  p r e l o ž i ť  n a  s e p t e m b e r.  A j  v  n ovo m t e rmí -

n e  s m e m u s e l i  r e š p e k t ova ť  v i a c e r é  n a r i a d e n i a  a  o b m e d z e n i a .  A l e 
v š e t ko  s m e t o  z v l á d l i ,  l e b o  s m e c h c e l i  p o m ô c ť  n a š í m p a r t n e r s k ý m 
o r g an i z ác i ám ,  k t o r é  p o s k y t u jú  z d r avo t n é  a  s o c i á l n e  s l u ž by,  ak t i v i -
t y  p r e  d e t i  a l e b o  s ú  m i e s t o m o d d yc hu  p r e  o by va t e ľov  a  n áv š t ev n í -
kov  Ko š íc .  A p l au z  p a t r í  v š e t k ý m ,  k t o r í  ve n ova l i  svo ju  k r v,  svo j  vo ľný 
ča s  a  z ap o j i l i  d o  d o b r oč i nnýc h  ak t i v í t !      - l s -

Na víkendový rodinný pobyt 
17.-18. októbra 2020 

boli vyžrebovaní: 
Milan Kožej 

Andrea Mačejová 
Marián Lipnický

Dobrá nálada musí byť, aj keď krv tečie!

Skvelá partia ľudí, prajné počasie Veľká nádielka od železiarov

Veľká vďaka za spolupatričnosť

Trošku unavení, ale spokojní dobrovoľníci v botanickej záhrade na takmer impresionistickom zábere.

Štipendistka Anka Kötelesová darovala krv už deviaty raz. Zároveň pomohla Hutnícku 
kvapku krvi aj organizovať.

Zohratí na ľade aj na brigáde. Július Lang a Lucia Petrovičová.

V Centre Arcidiecéznej charity na Masarykovej ulici mali zbierku perfektne zorganizovanú, 
užitočné veci odoberali hneď pri vstupe do centra.                       Foto: Ľubomíra Šoltésová

Do klubu dôchodcov Jeseň života prišla s plnými rukami tašiek Kateřina Stupeňová, na 
snímke (vľavo),  spolu s Cilkou Markulíkovou, Ankou Rusnákovou a Alžbetou Dragulovou.
        Foto: Slávka Tvrdoňová

Vysokopeciari prišli darovať krv priamo z nočnej zmeny. Zľava Kamil Pillár, Patrik Darú 
a Patrik Farkaš.

0202
hutníci
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Pracovníci U. S. Steel Košice sa už pravi-
delne zapájajú do dobrovoľníckych prác aj 
v košickej Zoologickej záhrade, ktorá  aj 
v tomto roku privítala ich pomoc. V sobo-
tu ráno sa tu zišlo vyše 30 hutníkov. Via-
cerí prišli aj s rodinnými príslušníkmi, vrá-
tane detí. Spolu s pracovníkmi zoologickej 
záhrady vytvorili tri pracovné tímy. Ťažis-
kovou prácou bola revitalizácia okolia am-
fi teátra, ale aj údržba samotného pódia, 
obnova lavičiek v hľadisku, tiež drevených 
oddychových setov  pre návštevníkov. To-
to miesto, známe ako centrum kultúrneho 
diania, poskytlo dosť priestoru na rozde-
lenie jednotlivých činností. Časť dobrovoľ-
níkov sa sústredila na natieranie dosiek 
–  budúcich sedadiel na lavičky a ďalšia 
skupina natierala kovové konštrukcie. 

Vďaka novým náterom ožili   drevené pó-
dium amfi teátra, tiež drevené oddychové 
sedenia pri chate Bobor. Kým najpočet-
nejšej skupine hutníkov doslova horela 
robota pod rukami, druhý tím revitalizoval 
náučný chodník Lužný les. Asi hektárový 
kút v bezprostrednej blízkosti amfi teátra 
hutníci očistili a „vystlali“ mulčovacou kô-
rou. Práca s hrabľami a lopatami im šla od 

ruky. V treťom tíme si päť chlapov za ne-
uveriteľne krátky čas poradilo s demontá-
žou stanov, ktoré v ZOO využívajú na zážit-
kový program Noc v ZOO. Ochranný náter 
získali aj všetky stoly s lavicami v okolí pri-
ľahlého ohniska.  Za krátky čas získali tri 
miesta zoologickej záhrady novú tvár.  Vo 
vynikajúcej atmosfére pri krásnom poča-
sí a s plným pracovným nasadením  hut-
níci opäť raz ukázali, že práca je pre ľudí. 

Väčšina z nich sa v areáli zoologickej 
záhrady stretáva na dobrovoľníckych akti-
vitách pravidelne každý rok. K takým pat-
rí  aj Katka Dittelová: „My tu chodieva-
me celá rodina pravidelne. Dcérka mala 
dva roky, keď sme tu boli prvý raz. Dnes 
už ako dvanásťročná chcela a aj pomoh-
la pri natieraní lavičiek. Vlastne, keď sa 

tak zamýšľam, už si iné miesto pri orga-
nizovaní dobrovoľníckych aktivít ani ne-
viem predstaviť. Všetci sa tu cítime veľ-
mi dobre.“

Medzi dobrovoľníkmi bola aj Mar-
ta Oravcová, ktorá chodieva do ZOO ako 
dobrovoľníčka so svojou dcérou a vnuč-
kou Vaneskou.  Povedala: „Som už na 
dôchodku, ale dcéra pracuje v kolektíve 

hutníkov. Keď mi povedala, že dobrovoľ-
níci sa budú konať v ZOO, ani na minútu 
som nezaváhala. Veď do ZOO chodíme aj 
my a veľmi sa nám páči.“

Ku skalným hutníkom, ktorí nezištne 
pomáhajú sa v U. S. Steel zaradil aj Ma-
rián Kušnirák. Ako povedal, robil už aj na 
Detskej železnici, pôjde pomáhať aj na 
Medzinárodný maratón mieru. „V ZOO 
som tretí raz, som rád, že sme mohli po-
môcť. Pracoval som na mieste stanové-
ho tábora a myslím si, že sa nám podari-
lo urobiť to, čo sme si naplánovali. Mám 
vynikajúci pocit.“

Prácu dobrovoľníkov zhodnotil ria-
diteľ ZOO Erich Kočner: „Som nesmier-
ne rád, že sa Deň dobrovoľníkov poda-
rilo zorganizovať v ZOO už štrnástykrát.  

Je to jedna z najstarších aktivít namiere-
ná na podporu ZOO.  Je veľmi príjemné, 
že prácu, ktorú sme si naplánovali, sme 
aj urobili. Je to prínos nielen pre našich 
chovancov – zvieratá, ale aj pre návštev-
níkov, ktorí  k nám chodia stále vo väč-
šom počte.“

Eva MALEŠOVÁ
Foto: Arpád KÖTELES

30 : 30. Takto by sa dala stručne a výs-
tižne charakterizovať účasť na dobrovoľ-
níckom podujatí v Centre pre deti a rodi-
ny Hurbanova. Tridsiatku dobrovoľníkov 
– hutníkov doplnil presne rovnaký a do-
teraz najvyšší počet dobrovoľníkov z Hur-
banovej.

Centrum pre deti a rodiny Hurbanova 
bolo súčasťou projektu Hutníci pre Košice 
už šiesty raz. S najväčšou pravdepodob-
nosťou sa nielen vďaka vysokému počtu 
dobrovoľníkov urobilo tento rok asi aj naj-
viac práce. „Sme ako také modré mrav-
ce, tie vaše tyrkysové tričká sa mihajú 
všade, v tej našej obrovskej záhrade,“ 
skonštatovala s veľkou radosťou riaditeľ-
ka CDR Hurbanova Silvia Komorová, kto-
rá v priebehu dňa „obiehala“ dobrovoľní-
kov, či im niečo nechýba a roznášala aj 
čerstvo upečené, voňavé koláčiky.

Dobrovoľníci pracovali na desiatich 
stanovištiach v celom rozľahlom areáli 
záhrady. Strihali kroviny, liany a kríky, od-
nášali popílené stromy a konáre, kosili, 
čistili okolie, vyberali zo zeme staré lavič-
ky, betónové kocky, urobili skutočne veľmi 
peknú skalku pri vstupe, natierali detské 
preliezky, hojdačky a lavičky.

Veľmi početné zastúpenie medzi hut-
níkmi mala aj tento rok skupina kolegov 

z nákupu, ktorí prišli  spolu so svojou šéf-
kou GM Martinou Kaprálovou a ktorým 
išla práca riadne od ruky.

Fyzicky veľmi náročnú prácu si vybral 
viceprezident pre ľudské zdroje Karl Koc-
sis. Vynášanie starého, vyradeného nábyt-
ku zo suterénu zariadenia a jeho vyhadzo-
vanie do veľkokapacitného kontajnera dalo 
zabrať aj tlmočníkovi Jožkovi Maršalovi, 
ktorý tiež neváhal priložiť ruku k dielu. Man-
želka pána Kocsisa Lisa sa pridala  skupi-
ne, ktoré natierala a ošetrovala preliezky 
a ďalšie prvky na detskom ihrisku.

Prečo ste prišili?  Na túto otázku odpo-
vedal Michal Bigáň z Inžinieringu takto: 
„Chcel som pomôcť. Manželka pracu-
je v tomto zariadení, aj kvôli tomu som 
prišiel. Doteraz sme chodili spolu aj 
s dcérou do ZOO. Aj teraz prišla s nami, 
ale je ešte príliš malá na to, aby praco-
vala, tak sa hrá s deťmi.“

Koordinátorkou za CDR Hurbanova 
bola už po šiesty raz Mária Sančiová: 
„Každý rok sa na toto podujatie teším. 
Hoci vždy s takou malou dušičkou,  či 
všetko dobre dopadne. Za tie roky sa 
tu urobilo neskutočné množstvo práce. 
Ale príroda si urobí svoje a každý rok 
nám pridá ďalšiu prácu. Tak dúfam, že 
prídete aj o rok. Sme veľmi vďační  za 
vašu pomoc. Som veľmi rada. že toh-
to roku sa zišiel dokonca rekordný po-
čet dobrovoľníkov. Všetci „idú ako pí-
ly“.  Až sa bojím, či bude dosť práce.“

Obavy koordinátorky sa napokon ne-
naplnili. Práce bolo dosť pre všetkých. Po-
niektorí neváhali a ostali dokončiť to, čo 
začali, aj po obede. Príjemní ľudia, ochota 
pomôcť, krásne počasie a fantastický vý-
sledok.  Taká bola minulá sobota na Hur-
banovej.

Iveta FALATOVÁ
Foto: Arpád KÖTELES

Dni dobrovoľníkov spoločnosti U. S. Steel 
Košice pokračovali počas sobotného do-
poludnia 19. septembra aj, ako zvyčaj-
ne, v Útulku vzájomnej pomoci ľudí a psov 
v Haniske pri Košiciach. Slnečné počasie 
bolo predzvesťou skvelého dňa pre všet-
kých dobrovoľníkov a súčasne i milovní-
kov psov. Po úvodných slovách koordiná-
torky podujatia Evy Svrčekovej, riaditeľa 

pre vonkajšie vzťahy Jána Baču a riaditeľ-
ky útulku Romany Šerfelovej sa už všet-
ci mohli pustiť do pridelených prác a spo-
jiť tak sily, keďže v areáli je vždy čo robiť. 
Pri stavaní altánku sme zastihli aj Jarosla-
va Šimka z údržby energetiky, ktorý sa na 
prácu ukážkovo pripravil. 

Z kufra svojho auta vynášal množ-
stvo náradia, píly, káblov, ktoré si sám 

priniesol: „Mám tu takmer všetko. Po-
čul som, že sa bude robiť altánok, tak 
som navrhol, že donesiem niečo zo 
svojho náradia. Už dávnejšie sme s ro-
dinou chceli niekam ísť takto pomá-
hať. Hlavným dôvodom je moja 12-roč-
ná dcéra, ktorá ma veľmi rada psy 
a keďže bývame v bloku, tak veľmi ne-
má priestor na to, aby sa tomu venova-
la. V útulku sme prvýkrát, ale myslím 
si, že budeme chodiť častejšie.“ Po-
čas natierania drevených lavičiek nám, 
už stálica v útulku, Erika Linkeschová 
z oddelenia Nábor a výber, prezradila: 
„Chodievam sem aj mimo dobrovoľ-
níckych dní, keď boli moje deti men-
šie, tak sme chodili venčiť a teraz 
prídu aj samy. Aj keď mám staré ko-
berce, paplóny, tak to naložím do au-
ta a donesiem sem, lebo im sa všetko 
naozaj zíde.“ 

V skupine „natieračov“ pomáha-
la aj stážistka Bianka Ondrejová, kto-
rá v útulku zažila premiéru: „Dobrovoľ-
níctvo pre mňa znamená spraviť niečo 
dobré pre spoločnosť, komunitu a mať 

lepší pocit. Do útulku som sa rozhod-
la prísť, lebo milujem psov, niekedy aj 
viac ako ľudí,“ dodala so smiechom. Zo 
sobotného stretnutia dobrovoľníkov ma-
la azda najväčšiu radosť riaditeľka útul-
ku Romana Šerfelová: „V prvom rade 
musím povedať, že celý areál pre náv-
števníkov, ktorí nám chodia pomáhať 
venčiť, existuje iba vďaka dobrovoľní-
kom z U. S. Steel Košice. Sami by sme 

určite nemali šancu vôbec niečo také 
vybudovať.“ Ako sa hovorí, všetko zlé je 
na niečo dobré: „Počas korony sa nám 
zvýšil počet adopcií. Myslím, že to bolo 
okolo 50 psíkov mesačne, čo boli sku-
točne rekordné čísla,“ dodala. Počas 
pílenia hranolov na nový altánok Gabriel 
Bardiovský z Ľudských zdrojov skonšta-
toval: „Zíde sa tu skupina výborných ľu-
dí, ktorých spájajú presne tie isté hod-

noty, ten istý cieľ a láska k zvieratám. 
No a keď vyjde pekné počasie, tak čo 
si viac priať? Osobne nerozumiem slo-
venským výrokom, ako „je mi pod psa“ 
alebo „ty si pes“, možno rozumiem, že 
na „psí tridsiatok“, to je taký ľudský 
šesťdesiatok, lebo k tomu veku sa blí-
žim,“ doplnil s úsmevom.

Jana HAJDUČEKOVÁ
Foto: Ján BAČA

V rámci 14. ročníka podujatia Dní dob-
rovoľníkov U. S. Steel Košice hutníci po-
máhali aj na Detskej železnici v Koši-
ciach. Tak ako každý rok zišla sa tam 
skvelá partia ľudí a dokonalé bolo aj po-
časie. Do Čermeľa prišlo v netradičnom 
jesennom termíne 24 hutníkov a prida-
lo sa k nim 18 dobrovoľníkov z Detskej 
železnice. 

Tradičná zostava zanietených pra-
cantov sa rozdelila na päť stano-
víšť. V stanici Čermeľ sa do čistiacich 
a upratovacích prác a strihania živého 
plota pustila trojica pravidelných účast-
níčok z oddelenia železničnej, riečnej 
a námornej prepravy Jana Hoffmanno-
vá, Eva Hunyadiová a Andrea Mačejo-
vá. „Od malička sme boli zvyknutí nie-
kam chodiť a pomáhať, takže pre mňa 
je to normálne, že aj teraz, v staršom 
veku, prídem a pomôžem tomu, kto to 
potrebuje. Som tu rada, je tu výborný 
kolektív a každý rok sa na túto akciu 

teším,“ zhodnotila riaditeľka pre logis-
itické prevádzkové činnosti Jana Hoff-
mannová. 

Mužská časť skupiny, Ľuboš Nežník 
a Dušan Bakoň z DZ Doprava, pod vede-
ním Eda Kandíka pracovala v depe na 
oprave a údržbe parných rušňov a svoju 
silu predviedli aj pri štiepaní dreva. Pilne 
sa pracovalo aj na novovybudovanej sta-
nici Vpred, kde dobrovoľníci vynovili a na-
treli drevený obklad staničnej budovy. 
Klincov, kladív a štetcov sa chopili man-
želia Jeníkovci, František Klimo a pra-
videlný dobrovoľník Andy Billingham. 
Do práce sa v stanici Vpred s nadšením 
pustil aj viceprezident pre výrobu Marcel 
Novosad, ktorý prišiel priložiť ruku k die-
lu spoločne so synom Jakubom. Na že-
lezničke bol už po tretíkrát, a po Čermeli 
a Alpinke tak skrášlil aj tretiu stanicu že-

lezničky. „Treba chodiť von, urobiť niečo 
pre svoje zdravie, pre komunitu a navy-
še sa môžeme lepšie spoznať s ľuďmi, 

s ktorými sme denne v práci. Vždy sa 
tu dobre zabavíme, strávime príjemný 
čas  aj si fyzicky popracujeme. To je sa-
mo o sebe motiváciou k účasti na tejto 
akcii,“ zhodnotil podujatie dobre nalade-
ný Marcel Novosad. 

Práce čakali na hutníkov aj priamo 
na trati detskej železničky. S jej úpravou 
a čistením podvalov pri železničnom prie-
cestí na Alpinke sa na výbornú popasova-
la skupina šikovných chlapov okolo Pav-
la Petráša. Na poslednom stanovišti na 
stanici Alpinka sa do orezávania konárov, 
odstraňovania náletových drevín a popa-
daného ovocia pustilo tradičné zoskupe-

nie Michal Tančák a Štefan Vojtko. Do 
kosenia trávy sa s radosťou pustil mana-
žér projektov Slavo Kupko, ktorý tiež pat-
rí medzi pravidelných účastníkov: „Mo-
jou motiváciou je to, že obdivujem 
túto železnicu, a to ako dlho už fungu-
je. Chcem pomôcť zanieteným ľuďom, 
ktorí tu pracujú a urobiť niečo pre Ko-
šice, pre deti, ktoré tu chodia a zach-
rániť tak túto vzácnu historickú že-
leznicu. Zároveň chcem stráviť čas 
v prírode, s ľuďmi, ktorých poznám dl-
hé roky a urobiť niečo užitočné a zá-
roveň sa zabaviť.“ Na záver brigády po-
ďakoval všetkým dobrovoľníkom za kus 
dobre vykonanej práce Ľubomír Lehot-
ský, riaditeľ Detskej železnice a Marcel 
Novosad za našu spoločnosť. Vyjadril pre-
svedčenie, že v roku 2021 sa opäť všet-
ci stretneme a detskej železničke pomô-
žeme pri jej zveľaďovaní. Viete ako sa lúči 
partia „zanietencov“, ktorí sa starajú o za-
chovanie Detskej železničky aj pre ďalšie 
generácie? Nech to para tlačí!

Veronika HUNYADIOVÁ
Foto: František GREGOR     

Deň dobrovoľníkov v ZOO V CDR Hurbanova sa zišiel rekordný počet dobrovoľníkov

V areáli útulku sa natieralo a staval sa aj nový altánok

Hutníci pomáhali aj na Detskej železnici

Fotografie z podujatia 
nájdete vo fotogalérii 

na internete.

Mnohí pomáhajú už desať rokov Všetci išli „ako píly“

Spája nás ten istý cieľ a láska k zvieratám

Nech to para tlačí!

Hutníci sa v košickej ZOO schádzajú na dobrovoľníckych prácach ako jedna veľká rodina. 

V Centre pre deti a rodiny sa tohto roku zišiel rekordný počet dobrovoľníkov.

V areáli útulku pribudol v poradí piaty altánok.

Dobrovoľníci si spolu so štvornohými miláčikmi užili slnečnú sobotu.

Koordinátorka z CDR Hurbanova Mária 
Sančiová.

Väčšina hutníkov sa na Detskú železnicu vracia opakovane, každý rok.


