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Transfúzne oddelenie Nemocnice 
AGEL Košice-Šaca vo vstupnom areáli 
U. S. Steel Košice sa v piatok 18. júna 
plnilo od skorého rána. Časenky pomá-
hali naplánovať zaregistrovaných darcov 
počas celého predpoludnia a vyhnúť sa 
kumulácii ľudí v čakárni. Od šiestej rá-
no boli pripravené aj sestry, laborantky 
a lekárky pod vedením primárky trans-
fúzneho oddelenia Annamárie Bratko-
vej. „Štandardne odoberáme 450 ml 
krvi, ženám s nižšou hmotnosťou a pr-
vodarcom o 30 ml menej,“ ozrejmila 
v úvode akcie manažérka dennej zme-
ny Henrieta Horváthová. Prvý takmer 
polliter krvi daroval Štefan Egry, zme-
nový predák DZ Expedícia, ktorý pracu-

je v teplej valcovni. „Je to už môj 38 od-
ber. Začal som, keď krv potrebovala 
pri vážnej operácii moja dcéra. A hoci 

tá je už dospelá a ja sa teším na dru-
hé vnúča, s darovaním krvi som odvte-
dy neprestal,“ zdôveril sa nám. So sil-

ným motívom pomôcť druhým prišiel aj 
ani nie 30-ročný Michal Džubara, kto-
rý pracuje na údržbe žeriavov fi nálnej vý-
roby. „Krv je stále potrebná, preto som 
ju chodil darovať aj počas pandémie. 
Ľudia si snáď uvedomili, že nie penia-
ze, ale zdravie je dôležité. Myslime 
jeden na druhého a pomáhajme si,“ 
odkázal všetkým z odberového lôžka Mi-
chal. Pravidelným darcom je aj Robert 
Tuschl, hlavný manažér pre podporu DZ 
Energetika. A prečo chodí darovať krv? 
„Darujem krv len tak, pre niekoho, kto 
ju potrebuje. Mám z toho dobrý pocit,“ 
vysvetlil nielen za seba, ale určite aj za 
mnohých ďalších nezištnosť svojho ko-
nania R. Tuschl, pre ktorého to bol už 90. 
odber. Ďalším z darcov, pred ktorým dá-
vame klobúk dole, je aj Ladislav Vaštag 
z DZ Údržba, kde má na starosti kontro-
lu meradiel na metrológii. Ten každoroč-
ne počas dobrovoľníckych dní v piatok 
daruje krv a v sobotu ešte aj brigáduje. 

„Darovanie krvi zvládam dobre, takže 
sa následne chystám pomôcť v ZOO,“ 
potvrdil nám aj tentokrát. Tradičným 
účastníkom Hutníckej kvapky krvi je aj 
Jozef Milanič, majster z DZ Teplá val-
covňa, ktorý krv daroval už 45-krát. 
A hoci je ako pravidelný darca zdra-
vý, je už aj zaočkovaný proti  COVID-19. 
„Ľudia už takmer spolu nekomuniku-
jú, len cez PC. Chcem prispieť k tomu, 
aby sme zase mohli chodiť von, stretá-
vať sa, aby syn mohol športovať,“ vy-
jadril túžbu po normálnom živote J. Mi-
lanič. Takmer športové ciele si dali aj 
viacerí naši kolegovia. Osobný darček 
40 odberov k 40. narodeninám by si ra-
di venovali Peter Tulenko z Nákupu aj 
Peter Kmeť z IT. „Ešte nám pár odbe-
rov chýba, ale snáď to stihneme,“ du-
šovali sa obaja polmaratónci. Po nočnej 
zmene prišla darovať krv aj ďalšia atlét-
ka Erika Billá, ktorá sa pravidelne za-
pája do dobročinných fi remných poduja-
tí. Na Hutníckej kvapke opäť nechýbala 

ani Ildikó Szabóová z Nákupu či An-
drea Furiková z daňového úseku. „Člo-
vek sa sám trošku bojí, ale s kolega-
mi to ide ľahšie. Mňa pred pár rokmi 
zlákal Štefan Vojtko,“ usmievala sa An-
drea. Ten prišiel darovať krv aj z dôchod-
ku. „Vstanem, vyvenčím psa, hodinku 

si zacvičím a mám fajront! Tak prečo 
by som neprišiel?“ zľahčoval svoju dl-
horočnú dobročinnosť náš bývalý kole-
ga a šíriteľ pozitívnej energie Š. Vojtko. 
Spolu s Michalom Tančákom z Hospo-
dárskej správy nevynechali ani brigádu 
v sobotu a pomáhali revitalizovať areál 
botanickej záhrady. Primárka Annamá-
ria Bratková nešetrila pred poludním 
slovami chvály: „Hutnícka kvapka krvi 
je úplne iná ako bežný odberový deň. 
Príde viac než dvojnásobok darcov, čo 
je dôležité aj teraz počas pandémie, 
kedy nám kvôli rôznym obmedzeniam 
počet darcov poklesol. Umožní nám to 
zároveň urobiť si zásoby na leto, kedy 
je najväčší problém s darcami. Ľudia 
sú na dovolenkách, študenti odcesto-
vaní, neodkladné operácie však mu-
sia pokračovať. Ďakujeme preto všet-
kým vyše šesťdesiatim darcom, ktorí 
dnes prišli.“

Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Foto: autorka a Arpád KÖTELES

Hutnícka kvapka krvi má tento rok objem vyše 23 litrov

Myslime jeden na druhého a pomáhajme si

Obaja darcovia krvi patria medzi tých, ktorí v dobročinnosti pokračovali aj v sobo-
tu. Peter Tulenko (vľavo) pracoval v centre pre deti a rodiny, Marián Kušnirák v ZOO.

Prvý zásobník sa naplnil krvou od Štefana Egryho.

Andreu Furikovú motivoval na darovanie krvi pred pár rokmi kolega.

Jedným z mladých darcov je aj Michal Džubara, ktorý krv daroval už 25-krát. Transfúzne oddelenie pracuje počas Hutníckej kvapky krvi v plnom nasadení.

S evidenciou darcov pomohli aj tento rok štipendistky USSK Malvína Vargová (na snímke) 
a Lucia Jassová.

Tradičnou súčasťou dobrovoľnícke-
ho podujatia U. S. Steel Košice bo-
la zbierka užitočných vecí, ktorá pre-
biehala v piatok 18. júna a v sobotu 
19. júna. Do dvojdňovej zbierky pri-
nieslo 31 darcov šatstvo, domáce po-
treby, knihy aj trvanlivé potraviny, aby 
pomohli ľuďom v náročnej životnej si-
tuácii.

Tento ročník bol spojený s jed-
nou zmenou. Pre pandémiu a eliminá-
ciu možného ohrozenia bolo len jedno 
zberné miesto, a to Arcidiecézna cha-
rita Košice. Práve tu, nielen hutníci, ve-

novali vyše 40 vriec šatstva, 2 škatule 
trvanlivých potravín, potreby do domác-
nosti, a tiež knihy a hračky pre najmen-
ších. Darované predmety pomôžu v cha-
ritnom útulku, nocľahárni a v Krízovom 

centre pre matky s deťmi. „Veľmi sa te-
šíme každoročnej tradícii, ktorá v se-
be spája rozmer solidarity, komunitnej 
spolupráce s ekológiou. Darované šat-
stvo, domáce potreby i hračky pomoh-
li nielen životnému prostrediu, ale do-
stali aj svoju druhú šancu na využitie, 
keďže putovali do útulku, nocľahárne 
a Krízového centra pre matky s deť-
mi v správe Arcidiecéznej charity Ko-
šice. Ďakujeme všetkým, ktorí preja-
vili ochotu pomáhať,“ zhodnotila Silvia 
Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Koši-
ce. Počas dvoch dní pri zbierke vypomá-
halo 7 dobrovoľníkov. Jednou z nich bola 
aj dobrovoľníčka Viktória, ktorá pomá-
hala aj vlani: „Keďže bolo krásne poča-
sie, veci sme preberali pred budovou, 
v areáli pri centre charity. Následne 
sme darované šatstvo a potreby pre-
triedili a prerozdelili do jednotlivých 
charitných centier.“ Darované užitočné 
veci poslúžia pre takmer 250 ľudí, kto-
rí nemajú vlastný domov a dočasné prí-
strešie a pomoc našli v službách Arcidie-
céznej charity Košice.

Medzi darcami boli zamestnanci 
oceliarní. Počas sobotňajšieho obeda 
daroval veci aj pán Miroslav Liščinský: 

„Každoročne, pár týždňov pred  usku-
točňovaním zbierky, s manželkou  pre-
zrieme skrine a vyčleníme veci, ktoré 

chceme obnoviť. Je nám ľúto ich vyho-
diť, keďže sa ešte dajú použiť. Myslím, 
že ľudom v núdzi môžu pomôcť. Tohto 
roku sme okrem oblečenia dali aj po-
steľnú bielizeň, hrnčeky a nejaké  tr-
vanlivé potraviny. Vítame, že naša spo-
ločnosť takéto aktivity podporuje.“ 

S úsmevom na perách darovala užitočné 
veci aj pani Iveta Timková, zamestnan-
kyňa U. S. Steel Košice. „Do zbierky som 
doniesla väčšinou detské veci, posteľ-
né obliečky a uteráky. Prispievam už 
niekoľko rokov. V domácnosti sa stá-
le nájde niečo, čo už nepoužívame, veď 

deti rastú, aspoň takto pomôžem,“ pre-
zradila Iveta s úsmevom na perách.  

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
a podporili dobrovoľnícku aktivitu v pros-
pech ľudí v núdzi.

-Hrab-
Foto: Ján KISUCKÝ

Zbierka užitočných vecí pre Arcidiecéznu charitu

40 vriec šatstva dostane druhú šancu

V Centre Arcidiecéznej charity na Masarykovej ulici mali zbierku perfektne 
zorganizovanú, užitočné veci odoberali dobrovoľníčky Viktória a Nikolett od 
Miroslava Liščinského.

Do zbierky sa zapojila aj pani Ivana Tomková, na snímke (vľavo) s plnými taškami pekného detského oblečenia.
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Botanická záhrada Univerzity Pavla Jo-
zefa Šafárika vítala v sobotu 19. júna 
dobrovoľníkov krásne zelená a zakvit-
nutá. Ruže v rozáriu pri hlavnom altán-
ku, ktoré hutníci postavili pred dvomi 
rokmi, rozvoniavali a lákali urobiť si 
úvodnú fotku. Cieľom tohtoročnej bri-
gády bol však lesopark a pripravova-
ný dendrologický chodník, teda náuč-
ný chodník o stromoch. Jeho súčasťou 
bude aj viacero fi tness stanovíšť, takže 
návštevníci botanickej záhrady sa bu-
dú môcť nielen niečo nové naučiť, ale si 
aj trochu zacvičiť. Úlohou našich tímov 

bolo zväčšiť a vyrovnať terén okolo cvi-
čebných zariadení, porozhŕňať pripra-
vené andezitové kamenivo, vysiať tráv-
nik a pripraviť cvičiská na ich bezpečné 
používanie. V rozľahlom teréne lesopar-
ku dostal každý tím pracovný názov, aby 
bola komunikácia, zásobovanie a cel-
ková logistika jednoduchšia. „Fitneská-
ri“, teda rodina Evy Stanovej s manže-
lom a dvomi dospelými deťmi sa pustili 
do zrovnania terénu pri zariadení na po-

silňovanie prsných svalov a bicepsov. 
 „Lanovkárov“ zastupoval viceprezident 
Marcel Novosad za výdatnej pomoci 
Kosmasa Beriarisa, Jozefa Martoša 
a Františka Demjana, ktorý do brigá-
dy zapojil i svojich dvoch synov. Dôleži-
tú úlohu dostal aj Jakub Novosad, a to 
otestovať funkčnosť lanovky, keďže spl-
nil dve základné kritériá: mať menej než 
14 rokov a 70 kg. “Dní dobrovoľníkov 
sa so synom zúčastňujem už niekoľ-
ko rokov. Rád pomôžem dobrej veci, 
neformálne porozprávam s kolegami 
a popri tom sa aj „mladý“ učí, že za 

každým viditeľným výsledkom je tvr-
dá práca,“ zhodnotil svoju účasť vicep-
rezident. Najpočetnejšia bola skupina 
„šmýkačkárov“ pri ďalšom väčšom za-
riadení. Zahryznúť sa krompáčmi a mo-
tykami do svahu, odstrániť kamene 
a náletové dreviny mali na starosť muži: 
Marián Vranay, Michal Tančák a z dô-
chodkového odpočinku si odskočil Šte-
fan Vojtko. Naopak, mladú generáciu 
hutníkov zastupoval Matúš Bakši, kto-

rý sa od nástupu do USSK v roku 2016 
zapája do dní dobrovoľníkov každý rok. 
„O dobrovoľníckom podujatí som čí-
tal ešte ako študent SOŠ v Šaci počas 
praxe v závode. Povedal som si, že ak 
ma do podniku po skončení školy zo-
berú, aj ja sa k dobrovoľníkom pridám. 

Zakaždým si vyberám iné miesto,“ 
prezradil nám Matúš Bakši. Tričká pre-
potili aj hokejisti HC Košice Adam Lap-
šanský, Oliver Jokeľ, Jakub Cibák i Mi-
roslav Novota, hoci podľa nich je takáto 
brigáda oproti ich tréningom relax. „Už 
sa tešíme na novú sezónu a hlavne na 
divákov, lebo bez nich je to katastro-
fa,“ zhodli sa svorne. Finálnu úpravu te-
rénu okolo šmýkačky dokončilo ženské 

kvinteto v zložení Jana Hoffmannová, 
Miriam Obušeková, Adriana Buriko-
vá, Andrea Mačejová a Dita Maďar-
číková.  Posledné vonkajšie cvičisko na 
zlepšenie celkovej kondície pripravova-
li „bežkári“ v zložení Miloš Fodor, Ma-
rek Manica, Peter Chytil a Imrich Šol-

tés. Zohratej partii dobrovoľníkov, ktorí 
sa stretli už na nejednom dobrovoľníc-
kom podujatí, išla práca takisto od ru-
ky. „Každý môže prispieť k ochrane 
a zveľadeniu životného prostredia, či 
už v práci alebo ako dobrovoľník. No 
v každom prípade je dôležité, aby sme 
každý deň vydali pri svojom pohybe 
aspoň toľko potu, ako my dnes pri prá-
ci na sfunkčnenie tohto stroja,“ smial 

sa generálny manažér pre environment 
Miloš Fodor. Početný tím dobrovoľníkov 
v botanickej záhrade uzatvárali „natie-
račky a vyplievačky“, teda Diana Maš-
ľanová, Auróra Jajková, Viera Verešo-
vá, Monika Falisová, Alena Mrvová, 
Alena Demjanová a štipendistka  USSK 
Anička Kötelesová. Najskôr natre-
li ochranným náterom zábradlia okolo 
dolného jazierka a potom sa pustili do 
vyplievania buriny v okrasnej drevinovej 
škôlke.  Samozrejme, bez odborného ve-
denia zamestnancov botanickej záhra-
dy sa nezaobišiel ani jeden tím. Rukávy 
si vyhrnuli aj kvestor Univerzity P. J. Ša-
fárika Michal Tkáč, riaditeľ Botanickej 
záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi  i hlavný 

stratég rozvojových aktivít počas dob-
rovoľníckych dní hutníkov Robert Gre-
gorek, zástupca riaditeľa a vedúci od-
delenia okrasných a úžitkových rastlín.  
„Ďakujeme všetkým za vydarený deň. 
Snáď každý, kto sa odteraz prejde po 
novom dendrologickom chodníku, uvi-
dí za fi tness zariadeniami aj kusisko 
práce, ktoré tu tento rok odviedli dob-
rovoľníci z U. S. Steel. Bez ich pomo-
ci by sme takéto atraktívne zastávky 
na náučnom chodníku návštevníkom 
nedokázali sprístupniť v tak krátkom 
čase,“ vyjadrili na záver radosť nad vy-
dareným dielom zástupcovia univerzity.

Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Foto: Arpád KÖTELES

Dobrovoľníci zatraktívnili nový náučný chodník

V botanickej záhrade si precvičíte hlavu aj telo

Pri šmýkačke sa dopĺňala práca mužov i žien. V popredí Andrea Mačejová.

Stanovci si adoptovali zariadenie na posilňovanie ramien.

Organizačné a bezpečnostné pokyny, spoločná fotka a šup do práce.

František Demjan bol jedným z tých, ktorí v piatok darovali krv a v sobotu dobročinnosť 
zdupľovali na brigáde. 

Horúci letný deň neodradil ani dobro-
voľníkov, ktorí prišli, mnohí z nich opa-
kovane, do Centra pre deti a rodiny 
Hurbanova. Tradične sa k našim hut-
níkom pridal aj veľký počet ľudí z cen-

tra a nechýbali medzi nimi ani mladí 
dospelí, bývalí klienti centra.

„Z roka na rok rastie u nás záu-
jem o toto podujatie. Dokonca ste 
nás inšpirovali a robíme si už aj 

vlastné, samostatné brigády,“ pove-
dala koordinátorka centra Mária San-
čiová. Riaditeľka Silvia Komorová 
dodala: „Som veľmi spokojná s dneš-
ným dňom, pretože znova sa tu hmý-

ria šikovní ľudia, ktorí odvedú veľký 
kus práce.  Zvlášť by som chcela dať 
do pozornosti chodník k senzorickej 
záhrade, ktorý sa tu dnes robí.   Bu-
de slúžiť pre rozvoj psychomotoric-
kých zručností ťažko zdravotne pos-
tihnutých detí a práve tento chodník 
im umožní dostať sa do tejto časti 
záhrady, keďže sú to deti nechodia-

Na Hurbanovej robili dobrovoľníci aj dva chodníky v záhrade

Dobrý pocit z ťažkej práce

Roman Fedák pracoval v minulých rokoch na železničke, pretože chcel ťažkú prácu. 
Na vlastnej koži sa presvedčil, že ani na Hurbanke to nie je žiadne „lážo – plážo“.

Dobrovoľnícke podujatie má budúcnosť. Jedným z mladých skalných je aj Matúš Bakši.

Karl Kocsis (vľavo) a Rudo Juroš vynášali do kontajnera spílené konáre a pne 
stromov.Plní odhodlania sa do práce pustili hutníci spolu s pracovníkmi centra. Mnohí sa už za tie roky poznajú a tak aj rozdeľovanie do tímov bolo jednoduchšie.
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ce a potrebujú na prepravu vozíček, 
kočík... Tak ich dopravíme. V senzo-
rickej záhrade nájdu deti rôzne pod-
nety: zrakové, sluchové, dotykové, 
na rozvoj psychomotorických zruč-
ností. Podnetov je tam neúrekom. 
Od farieb až po čísla... všetky pod-
nety vonkajšieho sveta na jednom 
malom mieste, ktoré im chýbajú, 
pretože sú izolovaní v interiéri.“ Sen-
zorická záhrada bola vybudovaná vďa-

ka hutníkom, ktorí si kúpili vstupenky 
na Vianočný koncert U. S. Steel Koši-
ce v roku 2019. Celú vyzbieranú sumu 
3 260 Eur použili práve na jej zriade-
nie a hutníci – dobrovoľníci vybudova-
ním chodníka symbolicky zavŕšili die-
lo počas podujatia Hutníci pre Košice.

Veľkú skupinu dobrovoľníkov, ako 
každoročne, tvorili kolegovia z Náku-
pu. Generálna manažérka Martina 
Kaprálová to vidí takto: „Po posled-

nom roku nás aj potešilo, že môžeme 
byť  spolu pri takej pracovnej aktivi-
te, ktorá nie je pre nás bežná. Je to 
vcelku zábavné pre ľudí, keď nie sú 
v kancelárii a robia manuálne. Sme 
radi, že sme spolu. Plus nás to veľmi 
teší, že každý rok, keď tu prídeme, 
vidíme, ako sa celé toto zariadenie 
skrášľuje. Je za nami vidieť prácu.“ 
Nuž a prácu je vidieť aj za Dušanom 
Opršalom. „Sme tu už s manželkou 
tretí rok za sebou. Chodievala s na-
mi aj dcéra, ale dnes má očkovanie,“ 
povedal Dušan Opršal a dodal: „Chce-
me pomôcť komunitám, ktoré sú od-
kázané na pomoc, ako aj v tomto prí-
pade, keď ide o veľký areál, o ktorý 
sa treba postarať. Chceme im po-
môcť, aby sa im lepšie žilo.“ Aj Miro-
slav Antol bol na „Hurbanke“ už tretí 
raz.  Na otázku prečo, odpovedal tak-
to: „Rád pomáham ostatným ľuďom, 
je tu stále veľa práce. A deti majú 
dostať všetko.“ Opakovane prišiel na 
Hurbanovu aj viceprezident Karl Koc-
sis s manželkou. Opäť si obaja vybrali 
ťažkú prácu, pretože aj pre nich je po-
moc druhým samozrejmosťou.

Veľmi ťažkú prácu robil Roman Fe-
dák. Nakladal do fúrika štrk a vozil ho 
k chodníku, na ktorý potom uklada-
li ťažké kamenné platne 50 x 50 cm.   
V minulosti chodil pomáhať na Det-
skú železnicu, pretože, ako povedal, 

chcel robiť ťažkú prácu. Na otázku, či 
je dnešná práca teda ľahká, sa iba za-
smial a povedal, že zlatá železnička.

Tiež na budovaní chodníka, ale 
na opačnú stranu, k oddychovej zóne 
s preliezkami, sa podieľal Peter Benc-
ko: „Prvý raz som na Hurbanovej, bol 
som v útulku, aj na detskej železni-
ci. Je to veľmi zaujímavé a prospeš-
né podujatie.“

Stálicou medzi dobrovoľníkmi na 
Hurbanovej je Rudolf Juroš. Spolu 
s Marikou Sančiovou nakladali a vy-

vážali do kontajnera vyradené kusy 
nábytku a rôzne iné nepotrebné veci 
zo suterénu. Obaja sa riadne nadreli. 
„Som tu piatykrát. Tu je stále ťažká 
práca. S Marikou sa mi spolupracuje 
veľmi dobre. Už sa za tie roky pozná-
me, sme na seba zvyknutí.“

V  areáli na Hurbanovej to mies-
tami hučalo ako v úli, veď všetci bo-
li usilovní ako včeličky. Veľký kus prá-
ce urobili v záhrade. Traja kosci, ktorí 
prišli s vlastnými kosačkami, vykosili 
takmer celý areál, ďalšie skupiny od-

nášali popílené konáre stromov, bu-
dovali skalky, upravovali pieskovisko.

„Vidím tu veľa známych tvárí,“ 
povedala Silvia Komorová. „Sme ne-
smierne radi, že sa k nám vaši ľudia 
vracajú opakovane... A určite majú 
dobrý pocit, keď sa prejdú po areáli. 
To, ako vyzeral areál pred siedmimi 
rokmi a ako vyzerá dnes, sa nedá ani 
porovnať. Akoby to bolo celkom iné 
miesto.“

Iveta FALATOVÁ
Foto: Arpád KÖTELES

Multisenzorickú záhradu vybudovali na Hurbanovej z peňazí, ktoré sme im darovali za 
vstupenky na Vianočný koncert USSK v roku 2019. Naši dobrovoľníci k nej vybudovali 
prístupový chodník, aby sa tam vedeli dostať aj deti v kočíkoch či na vozíčkoch.

Peter Bencko (vľavo) a Michal Sanči budovali chodník k záhrade s preliezkami.

Od rána už slniečko pripekalo a predpo-
veď počasia veštila horúčavu. „Dáme 
to v tom pekle?“ premáhala ma obava, 
keď som spolu s riaditeľom ZOO Košice, 
Erichom Kočnerom a pani Evou Male-
šovou, spoluorganizátorkou za ZOO Ko-
šice, chystal pre dobrovoľníkov ochran-
né pomôcky, tričká, bagety a vodu. No 
i napriek horúčave sme to dali! Aj preto, 
lebo sa tu opäť zišla, tak ako každý rok, 
skvelá partia hutníkov, ktorí spolu s do-
mácimi dobrovoľníkmi vytvorili skvelú 
náladu a pustili sa do práce. „Vaši ľu-
dia majú neuveriteľné vysoké pracov-
né nasadenie. V tomto náročnom čle-
nitom teréne, ktorý je vo výbehu pre 
medvede, plnili kontajnery náletový-
mi drevinami tak rýchlo, že ich kole-
ga nestíhal odvážať,“ skonštatovala 
Eva Malešová a dodala: „Za ZOO Ko-
šice chcem všetkým hutníkom poďa-

kovať za jedno pekné sobotné predpo-
ludnie. Za prácu i skvelú náladu, ktorú 
rozdávali naokolo.“
Na druhom konci ZOO sa medzitým dali 
do práce chlapci z HC Košice. Na začiat-
ku sa poriadne zapotili. Najprv bolo po-
trebné doviezť, vyložiť a pripraviť si všet-
ky diely k postaveniu stanového tábora. 
No a potom, pod ich rukami, postupne 
rástli stany pre zážitkový program Noc 
v ZOO. „Veľmi radi prídeme na všet-
ky akcie, ktoré U. S. Steel Košice bu-
de organizovať. I my chceme pomôcť 
dobrej veci a komunite. Hutníci vedia 
vytvoriť vždy perfektnú partiu,“ pridal 
sa k slovám uznania Miloslav Klíma, vý-
konný riaditeľ HC Košice.
A čo motivuje našich hutníkov? „Som 
rád, že naša fi rma pomáha rozvíjať 
okolie, v ktorom žije. Je to dôležité 
a zároveň motivujúce pre nás všet-

kých. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo 
som sa rozhodol zúčastniť sa na tej-
to akcii. Druhým je, že veľmi radi cho-
díme s rodinou do ZOO a preto som 
chcel pomôcť práve tu,“ dal jasnú od-
poveď na moju otázku Juraj Sabol, ge-
nerálny manažér pre stratégiu a realizá-
ciu projektov.   

Nesmieme zabudnúť ani na našich 
najmenších. Deti si to vskutku užívali. 
Najprv vyskúšali preliezky a húsenko-
vé šmýkačky. Veselo bolo počas hojda-
nia sa na pande. No nebolo všetko iba 
o zábave. Nakŕmili lamy, kozičky a cap-
kov. To bolo radosti, keď sa jedna ko-
zička dovolila deťom pohladkať! Av-

šak najväčšou zábavou pre všetky deti, 
„drobcov“ aj „veľkáčov“ bol „lužný les“, 
keďže v tom horúcom slnečnom dni bo-
la umiestnená vodná hmla pred vstu-
pom, ktorá osviežovala malých aj veľ-
kých. To bola zábava, keď na tričku 
a nošteku zostali strieborné „ozdoby“ 
- kvapôčky vody. Keď ich slniečko vy-

sušilo, „veľkáči“ išli zlaňovať lužný les 
a „drobci“ hľadali veľkú žabu, čo neus-
tále kvákala v lužnom lese. 

Všetkým, ktorí ste prišli, priložili ru-
ku k dielu a vytvorili skvelú náladu patrí 
naše poďakovanie.

František GREGOR
Foto: Ján KISUCKÝ

Aj napriek horúčave sme úspešne zvládli všetky naplánované aktivity

Medvede nás nezjedli  a stanový tábor 
čaká na svojich prvých návštevníkov

Oj to bolo radosti, keď deti našich dobrovoľníkov zistili, že pred vstupom do Lužného lesa 
sa môžu ovlažiť vo vodnej hmle.

Rodina Joža Jašša vie, že spoločne ide práca rýchlejšie a veselšie.

Spoločná fotka nesmie chýbať, sme plní elánu a energie a rozhodnutí i napriek horúčave urobiť všetko, čo sme si predsavzali.

Chvíľa oddychu počas horúčavy padla dobre kolegom Mariánovi Lipnickému, Silvii 
Vlasatej a jej sestre.

Na snímke usmievaví manželia Fedákovci.

Slávka Nahajová s mamou Martou Oravcovou, našou dlhoročnou zamestnankyňou, 
v pozadí Gabriel Bardiovský. V ten horúci deň dúšok vody veru dobre padol.


