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Slovensko sa ocitlo v čitateľskej 
gramotnosti takmer na samom chvoste 
medzi 35 krajinami OECD.

Chcú zabrániť 
šafáreniu 
v záchranke
Košickí záchranári nakupovali 
ventilátory trikrát drahšie ako 
Národný onkologický ústav. 
 strana 5

UDALOSTI KOŠIČANKA V ZAHRANIČÍ

Svoju dcéru našla medzi 
kenskými domorodcami
Irenka Adamová nezištne pomáha v krajine obrovskej biedy. Malá 
Eva takmer zomrela, dnes je z nej šikovné a šťastné dievčatko.
 strany 8 - 9
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História medzi panelákmi
Netradičné grafi ty sa objavili v 
betónovej džungli na KVP. Motívy 
si sprejeri zobrali z histórie Košíc.

Robia medzi plesňou
Priestory IV. internej kliniky v 
košickej nemocnici sú plné plesní. 
Ohrozujú najmä zdravie personálu.

Psie toalety nechcú
V Starom Meste mali spustiť pilot-
ný projekt psích toaliet. Obyvatelia 
k tomu zaujali odmietavý postoj, a 
tak to poslanci neschválili.

VYRASTÁ NÁM HLÚPA GENERÁCIA? 
Rodičia, spytujte svoje svedomie
Slovensko sa ocitlo v čitateľskej gramotnosti takmer na sa mom chvoste medzi krajinami OECD. 
Výrazne horšie výsledky v porovnaní so SR dosiahli iba Tur ecko a Mexiko 

Podľa aktuálnych výsledkov 
medzinárodného výskumu pri-
pravenosti 15-ročných žiakov 
na život Organizácie pre hos-
podársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD PISA) sa Slovensko ocitlo 
v čitateľskej gramotnosti takmer 
na samom chvoste spomedzi 
35 krajín OECD. Výrazne horšie 
výsledky v porovnaní so SR do-
siahli iba Turecko a Mexiko. 

Rozprávky obohacujú
Večerné rituály, keď rodičia de-
ťom pred spaním prečítajú obľú-
benú rozprávku, sa pomaly stá-
vajú zriedkavosťou. V rodinách 
s malými deťmi stále častejšie 
nahrádza knihu televízia alebo 
počítačové hry. 

Táto ľahostajnosť rodičov 
môže mať v budúcnosti fatál-
ne následky. „Je veľa výskumov, 
ktoré dokazujú, že deti, ktorým 
rodičia v útlom detstve čítali, 
majú až o 70 percent bohatšiu 
slovnú zásobu ako ostatné,“ 
hovorí riaditeľka Knižnice pre 
mládež mesta Košice Iveta Hur-
ná. „Rodičia si myslia, že hraná 
rozprávka môže nahradiť knihu, 
opak je však pravdou. Kým vo 
fi lme sú postavy i scéna jasne 
defi nované, pri čítaní dieťa za-
pája fantáziu a vytvorí si v nej 
vlastný fi lm podľa svojich pred-
stáv. Takáto práca s fantáziou, 
ktorá je u detí zvlášť vyvinutá, 
má blahodarné dôsledky na ďal-
ší život.“ 

Vážne varovanie
„Keď takéto deti nastúpia ako 
prváčikovia do školy, majú ne-
porovnateľne lepšiu štartovaciu 
čiaru ako deti, ktorým rodičia 
nečítali,“ dôvodí riaditeľka kniž-
nice. Podľa skúseností z praxe, ak 
sa dieťa nestretne v útlom veku 
s rozprávkami, ktoré mu niekto 
číta, nemožno sa čudovať, že vo 
vyššom veku nerozumie čítané-
mu textu, nedokáže ho vyhodno-
tiť, zapamätať si myšlienky tex-
tu, vyvodiť z neho ponaučenie, 
vlastný úsudok, či reprodukovať 
ho. A nielen to. „Ak deti nemajú z 
detstva skúsenosť s čítaním roz-
právok, vyrastie nám generácia 
bez fantázie, ktorá nie je schopná 
počúvať. Bohužiaľ, vyrastie nám 
hlúpa generácia,“ varuje Iveta 
Hurná. 

Unikátny projekt
Neblahú situáciu, ktorú potvr-
dzujú aj štatistické údaje, riešia 
v Košiciach pracovníci knižnice 
i učitelia v školách. Pozitívnym 

príkladom je unikátny pro-
jekt    Flip&Movie   medzinárod-
ného programu Erasmus+, do 
ktorého sa zapojilo Chorvátsko, 
Lotyšsko, Španielsko, Taliansko a 
Slovensko. Ako jediní na Sloven-
sku na projekte spolupracujú uči-
telia a žiaci ZŠ s MŠ Želiarska 4
v Košiciach. Spolu so zahranič-
nými partnermi sa aktívne venu-

Do projektu na podporu čítania sa ako jediná na Slovensku zapojila ZŠ Želiarska pod vedením Dariny Fedorovej. foto k článku: Veronika Janušková

Pribalilo si vaše dieťa do 
prázdninovej batožiny 
knižku? Môžete si gratulo-
vať! V ostatných rokoch sa 
totiž nielen na Slovensku 
skloňuje pojem čitateľská 
(ne)gramotnosť i fóbia 
spájajúca sa s knihami - 
bibliofóbia.

Janka Fedorová
jana.fedorova@kosicednes.sk

Deti, ktorým rodičia čítali, majú až 
o 70 percent bohatšiu slovnú zásobu
Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice
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VYRASTÁ NÁM HLÚPA GENERÁCIA? 
Rodičia, spytujte svoje svedomie
Slovensko sa ocitlo v čitateľskej gramotnosti takmer na sa mom chvoste medzi krajinami OECD. 
Výrazne horšie výsledky v porovnaní so SR dosiahli iba Tur ecko a Mexiko 

Bez práce nie sú... čitatelia
Košická knižnica pre mládež šíri čitateľskú gramotnosť už 
62 rokov. Počet mladých čitateľov neklesá, momentálne ich 
evidujú viac ako 13-tisíc. „V priebehu roka sa snažíme pripra-
vovať aktivity nielen pre našich čitateľov, ale aj pre ich rodi-
čov, starých rodičov a učiteľov,“  prezrádza riaditeľka knižnice 
Iveta Hurná (na snímke). Jedným z množstva projektov je 
Vianočná knižka sa otvára. Ide o bulletin, ktorý pripravujú s 
odborníkmi. Tvorí ho odporúčaná literatúra, ktorá je momen-
tálne dostupná na knižnom trhu. Je odstupňovaná podľa veku 
čitateľa a je skvelou pomôckou pre rodičov či starých rodičov, 
ktorí hľadajú vhodný darček pod stromček. „Snažíme sa, aby 
naši čitatelia poznali kvalitnú literatúru. Ak by sme výber 
kníh nechali len na deti, skôr by siahli po akčnej literatúre,“ 
dodáva I. Hurná (JF)

Kráľovná žije život 
svojich hrdinov
O tom, že kniha je skvelý 
spoločník, hovorí aj kráľov-
ná detských čitateľov za rok 
2017, dvanásťročná Terezka 
Stanová. „Čítam, lebo mi-
lujem svet fantázie. V ňom 
môžem prežívať dobrodruž-
stvá iných hrdinov.“ 

Pozitívny dopad má Terezkina 
láska ku knihám aj v škole. „Po-
máha mi to napríklad pri dik-
tátoch. Keď neviem, aké i mám 
použiť v slove, jednoducho si 
ho predstavím a viem, ako sa 
správne píše,“ prezrádza váš-
nivá čitateľka. Nuž a doslova si 
užíva slohové práce. Kým niek-
torí spolužiaci hľadajú vhodné 
slová, vďaka slovnej zásobe a 
fantázii je kvalitná práca ho-

tová bez problémov. O tom, že 
vášeň k čítaniu sa prebúdza už 
v útlom veku, hovorí aj Terezkin 
otec. „U nás je kniha vždy niečo 
hodnotné a cenné. Pravidelne 
si knihy kupujeme ako darčeky 
pod stromček, ale aj pri iných 
príležitostiach,“ prezrádza otec 
kráľovnej čitateľov Peter Stano. 
Samozrejme, že Terezke od ma-
lička každý večer čítali. Dodnes 
zachovali tradíciu pravidelného 
čítania z Biblie, pri ktorom sa 
zíde celá rodina. „Vďaka knihám 
vidím u Terezky bohatú slovnú 
zásobu, ale vie, napríklad, aj 
vizuálne rozoznať gramatic-
ké chyby. Predovšetkým však z 
kníh získava podnety, ktoré roz-
víjajú jej fantáziu,“ prezrádza 
Peter Stano. (JF)

Vďaka knihám 
ovláda Terezka 
pravopis a môže 
prežívať dob-
rodružstvá 
svojich knižných 
hrdinov.

Do projektu na podporu čítania sa ako jediná na Slovensku zapojila ZŠ Želiarska pod vedením Dariny Fedorovej. foto k článku: Veronika Janušková

jú tomu, aby deti opäť nadobudli 
vzťah ku knihám a predovšetkým 
– aby im rozumeli. 

Najlepší na Slovensku
Deti si v priebehu projektu 
mohli vyskúšať rôzne tvorivé 
prístupy – venovali sa herectvu 
a dramatizácii, tvorili komiksy, 
vyskúšali si tvorbu fi lmu i kni-
hy. „Čítanie s porozumením a 
tvorivé písanie sme prepájali s 
používaním IT a s inovatívnymi 
metódami,“ vyratúva množstvo 
aktivít, ktoré zrealizovali po-

čas dvoch rokov projektu, jeho 
koordinátorka na Slovensku 
Darina Fedorová. Blahodarné 
dôsledky sa prejavili aj v tes-
tovaní deviatakov a piatakov. 
„V tomto školskom roku boli 
naši piataci v testovaní v slo-
venskom jazyku a literatúre na 
prvom mieste v Košickom kraji, 
deviataci dokonca najlepší na 
Slovensku. V oboch prípadoch 
sme si oproti predchádzajúcim 
rokom polepšili o niekoľko prie-
čok,“ právom sa hrdí koordiná-
torka unikátneho projektu.
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Historické momenty 
MEDZI PANELÁKMI

Zanedbaný podchod na 
Sídlisku KVP získal netra-
dičnú výzdobu. V betóno-
vej džungli zaujmú netra-
dičné grafi ty, napríklad 
Košický erb, Dóm svätej 
Alžbety či Citadela. 

Hlavnou myšlienkou bolo zveľa-
denie každodenne využívaného 
podchodu, ktorým prejdú stov-
ky ľudí. Nájsť sa tam dá aj logo 
bývalých Východoslovenských 
železiarní, ale tiež žeriavy z  vý-
stavby sídliska, bežcov z marató-
nu mieru či kľúče, ktoré pripomí-
najú Nežnú revolúciu. „Práce na 
podchode prebiehali vyše mesia-

ca a pozostávali z očistenia stien 
od starých plagátov, penetrácie, 
drobných výspraviek, maľovania 
základného náteru, až po zakres-
ľovanie ikon v nočných hodinách 
a  ich šperkovanie počas dňa. 
Celkovo sa do projektu zapojili 
desiatky ľudí vrátane detí, ktoré 
sa len tak náhodou zastavili a so 
špachtľami čistili stenu,“ infor-
moval Tomáš Gáll z komunity Ac-
tive life, ktorá v meste pôsobí už 
tretí rok a pripravila v meste 312 
podujatí, prevažne bežeckých.
 
Ľudia sa tešia
Do realizácie sa zapojili aj ďalšie 
organizácie ako KVP reprezent, 
Graffi ti škola, ale aj obyvatelia 
Sídliska KVP či zamestnanci spo-
ločnosti T-systems.

„Množstvo ľudí nám ďakovalo, 

len keď sme podchod vyčistili. 
Tešili sa, keď sme ho penetrova-
li, pretože sa zmenil celý vzhľad 
okolia. Už si ikony aj fotia a sú 
radi, že tu niečo také vzniká,“ do-
plnil T. Gáll, ktorý pri realizácii 
spolupracoval s mestom Košice, 
mestskou časťou, ale aj Archívom 
mesta Košice. 
 
Návrhy premietali v noci 
Obrázky vytvoril Martin Marko, 
ktorý priviedol na sídlisko viace-
ro umelcov grafi ty. „Návrhy som 

vyrobil v  počítači, potom sme 
ich večer premietali na stenu 
a  prekreslili. Cez deň sa potom 
dotvárali do konečného tva-
ru. Ťažko povedať, koľko farby 
a sprejov sme použili, ani sme to 
nerátali,“ poznamenal M. Mar-
ko. V hlave mal viacero nápadov, 
a tak sa museli dohodnúť na zá-
kladných momentoch, ktoré sa 
viažu k histórii mesta. Verí, že tak 
skoro ich diela nikto neprekres-
lí inými motívmi. „Komunita 
v meste sa navzájom pozná, tak-
že iní by nám to nemali zničiť,“ 
doplnil M. Marko. 

Na pilotný projekt úpravy 
a skrášlenia verejných priestorov 
prispel Nadačný fond T-systems 
Slovakia spravovaný Karpatskou 
nadáciou. Dokopy celý projekt 
stál približne 3 500 eur.

Na Sídlisku KVP vznikla galéria udalostí viažucich sa na dejiny mesta

Robo Hakl
robert.hakl@kosicednes.sk

Prerobiť zanedbaný podchod 
na galériu napadlo Tomáša 
Gálla z Active life.

Zo zanedbaného podchodu vznikla galéria košických historických udalostí.  foto na strane: Veronika Janušková

Množstvo ľudí 
nám ďakovalo, 
keď sme podchod 
vyčistili
Tomáš Gáll z komunity Active life
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Výber potrvá do konca roka
Členmi Rady riaditeľov sú: generálny riaditeľ Milan Kurčík, ekono-
mický riaditeľ Martin Jaš a medicínska riaditeľka Ľubica Bajerová. 
V súvislosti so zriadením rady zároveň došlo k zmene na poste 
generálneho riaditeľa. „S účinnosťou od 1. júla 2017 bol do funkcie 
generálneho riaditeľa vymenovaný Milan Kurčík,“ uviedla Eliášová. 
Doplnila, že na uvedenej pozícii je aktuálne na dobu určitú, naj-
neskôr do konca roka 2017, kedy by mali byť ukončené výberové 
konania na všetkých členov rady. (SUL)

ŠAFÁRENIU V ZÁCHRANKE 
má zabrániť Rada riaditeľov
Košickí záchranári nakupovali ventilátory trikrát drahšie ako Národný onkologický ústav

Exriaditeľ J. Šteso najprv 
predražené nákupy obhajo-
val, neskôr sám požiadal o 
uvoľnenie z funkcie.
foto: archív KD

Z Košickej záchranky za 
posledný rok vyplávali 
rôzne kauzy. Ministerstvo 
zdravotníctva aj preto opäť 
mení vedenie firmy a zria-
ďuje nový systém s cieľom 
zlepšiť transparentnosť.

Matej Šulc
matej.sulc@kosicednes.sk

Najvážnejšou kauzou bol nepo-
chybne nákup až trojnásobne 
predražených ventilátorov a de-
fibrilátorov do sanitiek od firmy 
Medis Nitra. Vedenie Medisu Nit-
ra spájajú nitky s najznámejším 
obyvateľom Mestského parku 
Pavlom Paškom. Približne pred 
rokom z jej vedenia odišiel vte-
dajší riaditeľ Ján Šteso. Nastaviť 
stabilitu na riaditeľskom poste sa 
ale po jeho odchode nepodarilo. 
Poverený nasledovník Igor Rut-
šek na riaditeľskej stoličke vy-
držal len do novembra minulého 
roka, kedy ho nahradil Ján Sýko-
ra. Ani jeho meno sa však nevy-
hlo škandálu, keďže vyšlo na po-
vrch, že o jeho výbere rozhodoval 
vo výberovej komisii šéf odborov 
Peter Buc. Ten predtým verejne 
vyzýval na Sýkorovu podporu. 

Ministerstvo chce 
transparentnosť
Zabrániť podobným scenárom 
do budúcnosti má od 1. júla nová 
Rada riaditeľov. „Týmto krokom 
chce ministerstvo zdravotníc-
tva ako zriaďovateľ zefektívniť 
riadenie podriadených organi-
zácií. Rada riaditeľov ako kolek-
tívny riadiaci prvok je ďalším 

mechanizmom na štandardizá-
ciu procesov v oblasti riadenia 
a kontroly. Máme záujem na 
vytvorení kontrolných a ria-
diacich mechanizmov s  cieľom 

maximálnej transparentnosti,“ 
vysvetlila hovorkyňa rezortu 
zdravotníctva Zuzana Eliášová. 
Dodala, že Rada riaditeľov má 
efektívnu kontrolu organizácií 
ministerstva zabezpečiť spolu so 
zriadením dozorného orgánu.  

Nebude to fungovať
Podľa opozičného poslanca Mi-
roslava Beblavého (nezaradený) 
skúsenosti zo štátnych podnikov 
ukazujú, že zvyšovanie počtu 
riaditeľov väčšinou neprináša 
lepšiu kontrolu, ale iba vyššie 
náklady na väčší počet mana-
žérov. „V prípade Košickej zá-
chranky vidíme už štvrtého ria-
diteľa v priebehu roka, čo je pre 
dobré fungovanie organizácie 
katastrofálne a je to hanba mi-
nisterstva zdravotníctva,“ pove-
dal.

Potulka v zoo 
Tajomstvá v zoo predstavia 
na premiérovej potulke Milan 
Kolcun a Zoltán Balassa od 
piatka do nedele. Návštevní-
kov určite poteší, že v cene 
vstupenky bude aj vstup do 
zoologickej záhrady, ktorá 
patrí k najväčším v Európe. Aj 
to je jedno z jej netradičných 
prvenstiev. Ako jediná na 
Slovensku chová aj tučniaky 
a na potulke bude známy ich 
aktuálny počet. Zároveň sa 
prehliadka dotkne témy, ktoré 
zvieratá sú najobdivovanej-
šie v akejkoľvek zoo, a ktoré 
z nich máme aj v Kavečanoch. 
Medzi zaujímavé bude patriť 
informácia, koľko druhov 
sa podarilo zachrániť pred 
vyhynutím, ale aj odpoveď, 
či niekedy budú v Košiciach 
slony. Účastníci potulky sa 
dozvedia, aké ďalšie aktivity je 
možné v zoologickej záhrade 
podniknúť. Začiatok potulky je 
netradične pri vchode do zoo, 
informácie o časoch nájdete 
na www.potulka.sk. (HKL)

Košická záchranka pôsobí 
takmer na 50 miestach pre-
važne na východnom Sloven-
sku.  foto: Veronika Janušková

Vedením poverili 
nového riaditeľa, do 
konca roka ho môže 
vystriedať ďalší
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ČO KEDY KDE
PIATOK

Terasa Fitness Day, 17.00 
hod., pieskové ihrisko pred 
OC Galéria

Poetic elektric, 20.00 
hod., Kotolňa, Strojárenská 3

SOBOTA
Východný pohár v 

plážovom volejbale, 9.00 
hod., pieskové ihrisko pred 
OC Galéria

KonTakt band, 18.30, 
Pizzeria Cerberos

NEDEĽA
Športová nedeľa v parku, 

9.00 hod., Mestský park
Košické leto, 15.00 hod., 

Mestský park

PIATOK 7. 7. 2017
Úplní cudzinci o 18.00

Špina o 20.00 hod.
SOBOTA 8. 7. 2017

Zabijaci z malomesta 
o 16.00

Špina o 18.00
Heydrich: 

Muž so železným srdcom 
o 20.00 hod.

NEDEĽA 9. 7. 2017
Zabijaci z malomesta o 16.15

Úplní cudzinci o 18.15
Špina o 20.15 hod.

KINÁ
CINEMAX
pia, so, ne: 47 metrov o 16.05 a 
19.00, Autá 3 (SD) o 15.40, Autá 3 
3D o 13.40, Baby šéf (SD) o 13.30, 
Brloh o 20.35, Divoká babská jazda 
o 17.30, Ja, zloduch 3 (SD) o 13.50, 
16.10 a 18.30, Ja, zloduch 3 3D o 
13.00, 15.20 a 17.40, Na plný plyn 
o 20.50, Piráti Karibiku: Salazaro-
va pomsta (ST) o 14.40, Pobrež-
ná hliadka o 20.10, Spider-man: 
Návrat domov (ČT) o 20.40, Spi-
der-man: Návrat domov (SD) o 
14.50 a 17.50, Spider-man: Návrat 
domov 3D (SD) o 19.50, Špina o 
14.10 a 18.10, Transformers: Po-
sledný rytier (ČD) o 19.40, Trans-
formers: Posledný rytier 3D (ST) o 
16.00, V utajení (ČT) o 21.00, Won-
der Woman o 18.00 hod.

PLESNIVÉ PRIESTORY 
v suteréne nemocnice
Stopy húb či visiace káble zdobia steny nemocničného priestoru 

Nemocnica si zlý 
stav uvedomuje
Ivana Stašková, 

hovorkyňa UNLP Košice 

Budova, v ktorej sa suterén nachádza, má vyše osemdesiat rokov. 

Plesne môžu ohroziť aj zdravie človeka.  foto na strane: Veronika Janušková

Redakciu KOŠICE:DNES o 
dezolátnom stave priestoru 
na IV. internej klinike, kto-
rá sa nachádza v Univerzit-
nej nemocnici L. Pasteura v 
Košiciach na Rastislavovej 
ulici 43, informovala čita-
teľka.

Na základe jej podnetu sme sa 
boli pozrieť na miesto aj my. Po-
hľad, ktorý sa nám naskytol, do-
slova vyráža dych. 

Nepríjemný vzhľad stien 
dennodenne sprevádza per-
sonál nemocnice pri ich práci. 

Zbadali sme ho hneď, ako sa 
za nami zatvorili dvere výťahu. 
Steny suterénu, ktorý slúži ako 
sklad pre zdravotnícky materiál 
a šatne pre študentov, sú posia-
te plesňami a zdobené visiaci-
mi nebezpečnými elektrickými 
káblami. 

O probléme vedia 
Hovorkyňa Univerzitnej nemoc-
nice L. Pasteura (UNLP) Ivana 
Stašková vysvetlila, že spomínané 
priestory nie sú využívané na po-
skytovanie zdravotníckej starost-
livosti. Nemocnica si však uvedo-
muje zlý stav objektu, ale prioritne 
rekonštruuje miesta, ktoré sú ur-
čené na poskytovanie služieb tam, 
kde je najväčšia koncentrácia pa-
cientov a návštevníkov. „Možnos-
ťami rekonštrukcie a zamedzeniu 
prieniku vlhkosti do priestorov sa 
budeme zaoberať,“ dodala hovor-
kyňa Stašková.  (JH)
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Psie toalety v Starom Meste nechcú
Poslanci rozhodli na základe výhrad obyvateľov. Na Vojenskej bude aspoň výbeh

Staromestskí poslanci schválili výstavbu výbehu na Vojenskej ulici.  foto: Veronika Janušková

Psie toalety v Starom Mes-
te sa ako pilotný projekt 
nezavedú. Rozhodli o tom 
miestni poslanci, pričom 
zahlasovali za opravu a 
nákup kontajnerov a zria-
denie nového výbehu.

Poslanci miestnej samosprávy 
mali k dispozícii až štyri varianty. V 
troch figuroval prenájom siedmich 
psích toaliet, s umiestnením kto-
rých sa rátalo vo vnútroblokových 
priestoroch na Námestí L. Novo-
meského. Malo ísť o systém Eco 
Dog toilet staníc, ktoré zbavia ex-
krementy choroboplodných zárod-
kov. Išlo by o prvý takýto systém na 
Slovensku. Samospráva mala platiť 
ročný prenájom, pričom firma by 
zabezpečovala kontrolu, servis, 
výmenu absorpčnej hmoty a fil-
tračnej vložky. Ešte koncom marca 
staromestskí poslanci tento návrh 
schválili, no súčasťou uznesenia 
bola aj výstavba nového výbehu 
pre psov. Ohradili sa voči tomu 

obyvatelia, a tak uznesenie nebolo 
podpísané.

V aktuálnych návrhoch bol 
okrem prenájmu psích toaliet 
aj nákup nových kontajnerov či 
oprava starých. Finančne sa va-

rianty pohybovali od 8 793 do  
10 693 eur. Napokon poslanci pri-
jali návrh za 9 250 eur, ktorý ako 
jediný nerátal s prenájmom toa-
liet. V tejto sume je zahrnutá opra-
va tridsiatich kusov nádob na psie 

exkrementy a kúpa ďalších desia-
tich kusov košov. Novinkou bude 
vybudovanie menšieho výbehu 
pre psy na Vojenskej ulici. Toto 
uznesenie už starosta aj podpísal. 

 (HKL)

INŠTITUCIONÁLNY PARTNER GENERÁLNY PARTNER HLAVNÝ PARTNER
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V kenských osadách vládne prísny 
patriarchát. Ženy sa starajú o deti 
a celý chod domácnosti. Je pre ne 
výhrou, ak ich manžel vôbec cho-
dí do práce a prináša domov bied-
nu mzdu. Aj keď zákon nepovoľuje 
mnohoženstvo, kenskí muži si s tým 
hlavu nelámu. Často majú aj niekoľ-
ko žien a kopu detí, ktoré hladujú. 

Úlohou projektu, ktorý v tom čase 
realizovala Vysoká škola sv. Alžbety 
pod garanciou prof. Krčméryho, 
bola diagnostika podvýživy a podá-
vanie špeciálnej kaše obohatenej o 
vápnik a glukózu, alebo sušeného 
mlieka pre novorodencov. „Hlavný 
stan máme v súkromnej nemocni-
ci zriadenej írskym rehoľným rá-
dom. Mám tam svoju ambulanciu i 
malý domček, v ktorom mám počas 
pobytu v Keni náhradný domov,“ 
vysvetľuje podrobnosti svojej prá-
ce pôvabná slečna, ktorá časť roka 
trávi medzi hladujúcimi a biednymi 
obyvateľmi čierneho kontinentu. 
Za deťmi dochádza spolu s domo-
rodým kolegom Nicolasom aj do 
okolitých dedín.

Sirota v handrách 
Hneď počas prvého pobytu v Keni 
prirástlo Irenke k srdcu drobné zú-
božené dievčatko Eva. „Matka ju 
opustila hneď po pôrode. Eva žila 
so starými rodičmi. Dedko – alko-
holik je po mozgovej príhode na-
poly ochrnutý, babka chodí robiť 
na pole za biedny plat, ktorý ledva 
stačí na prežitie,“ začína rozví-
jať príbeh dvoch ľudí z rozličných 
kontinentov, ktorých spojila ná-
hoda. K dievčatku cítila zvláštnu 

Po prvýkrát navštívila 
Irenka Adamová Keňu 
pred šiestimi rokmi ako 
študentka druhého roční-
ka Vysokej školy sociálnej 
práce sv. Alžbety. Počas 
štyroch mesiacov bolo jej 
úlohou pracovať v teréne, 
diagnostikovať u detí pod-
výživu a naordinovať im 
jedlo obohatené o všetky 
potrebné nutričné prvky. 

Keňa je krajinou podvyžive-
ných detí na hranici života a 
smrti.  Ilustračné foto: shutterstock

V tom období ešte netušila, že 
Keňa sa stane jej druhým domo-
vom a v biednej krajine sa ujme 
dievčatka, ktoré je dnes takmer 
ako jej adoptívna dcéra.

Matatu vozí ľudí i dobytok
Prvý kultúrny šok zažila mladá 
Košičanka pri ceste z hlavného 
stanu v Nairobi do cieľa cesty - 
zhruba 400 kilometrov vzdiale-
nej dediny Muhoroni v provincii 
Nyanza blízko Viktóriinho jaze-
ra. „V Keni fungujú linky, ktoré 
sa volajú matatu. Je to mikrobus 
s obmedzenou kapacitou miest. 
Ak by som to na vlastnej koži ne-
zažila, neverila by som, že také 
malé vozidlo pojme dvojnásob-
ný počet ľudí,“ smeje sa pri spo-
mienke na prvú cestu sociálna 
pracovníčka. Ľudia nie sú jediní 
cestujúci, ktorých matatu pre-
pravuje. Zmestí sa tam aj doby-
tok, kozy či sliepky. 

Cesta do neznáma
V tejto veselej spoločnosti sa v 
roku 2011 viezla po asfaltke i 
prašných kenských cestách do 
neznáma mladá vysokoškoláčka, 
ktorá ani netušila, čo ju v cudzom 
prostredí čaká. „Prvé, čo ma do-
slova šokovalo, bola obrovská 
chudoba,“ predstavuje krajinu 
v srdci Afriky Irenka Adamová. 
Ľudia žijú v biednych chatrčiach 
bez elektriny. Až 70 percent oby-
vateľov je HIV pozitívnych, mat-
ky často zomierajú pri pôrodoch 
a zostávajú po nich siroty, ktoré 
umierajú od hladu. 

SVOJU DCÉRU NAŠLA medzi kenskými domorodcami
Košičanka Irenka Adamová nezištne pomáha podvyživeným deťom v krajine obrovskej chudoby. Malá Eva takmer zomrela, dnes je z nej šikovné a šťastné dievčatko

Janka Fedorová
jana.fedorova@kosicednes.sk
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„Materiálne veci ma 
nerobia šťastnou“
Aj keď sa Irenka Adamová rada 
vracia domov k rodičom, príbuz-
ným a priateľom, trvá jej nie-
koľko týždňov, kým si zvykne na 
stres a tempo, ktorým žijú ľudia 
na Slovensku. A po niekoľkých 
mesiacoch ju neodolateľne láka 
jej druhý domov, práca, ktorá jej 
dáva zmysel, a dievčatko, ktoré 
miluje ako svoje vlastné. 

„Prišla som na to, že ma nero-
bia šťastnou materiálne veci. Pre 
mňa je najpodstatnejšie mať oko-
lo seba ľudí, ktorých mám rada 

a robiť prácu, ktorá ma napĺňa,“ 
prezrádza svoju životnú fi lozo-
fi u Irenka. „Neviem si predstaviť 
život bez Kene, bez mojej práce 
a mojej Evy. Za štyri roky sa zo 
zúboženého dieťaťa stalo krásne 
dievčatko. Je dôkazom toho, že 
moja práca má zmysel. Bez nej 
by nielen Evka, ale aj desiatky os-
tatných detí zostali do konca ži-
vota so zdravotnými dôsledkami 
podvýživy,“ ukončuje svoj príbeh 
mladá žena, ktorá našla zmysel 
života. (JF)

nehu a jeden víkend sa rozhodla 
ísť ho navštíviť. „Našla som ple-
chovú chatrč, kde žilo šesť ľudí,“ 
spomína na prvú návštevu rodiny, 
kde rástla malá sirota. Zaujímalo 
ju, kde malá Eva spí. Babka ukázala 
na kus špinavej handry na dlážke. 
Malé trojročné dieťa spalo na zemi 
ako zvieratko. 

„Ledva som premohla plač z tej 
bezmocnosti a ľútosti nad bez-
brannou bytosťou,“ hovorí aj s 
odstupom času s dojatím mladá 
slečna. S pomocou dlho neotáľa-
la. Už o pár dní zabezpečila malej 

Eve a jej starým rodičom skromný 
domček s elektrinou. A dievčatko 
sa dočkalo svojej prvej postele. 
„Dnes považujem Evu skoro za 
svoju adoptívnu dcéru,“ usmie-
va sa pri spomienke na dievčatko 
Irenka. „Je roztomilá, také malé 
šidlo. Neskutočne cíti rytmus a ne-
vie sa prestať hýbať. Aj v škole jej 
to ide výborne,“ chváli malú okaňu 
jej ochrankyňa. 

Z vlastného vrecka
Irenka navštevuje svojich zveren-
cov niekoľkokrát do roka. Počas 
šiestich rokov sa medzi mladou 
ženou a kenským dievčatkom vy-
vinul výnimočný vzťah. „Nevolá 
ma mama, ale obe cítime, že sme 
úzko späté a máme sa veľmi radi,“ 

dojato líči zložitý vzťah Irenka. Po-
čas pobytu v dedine Muhorini býva 
Eva v jej domčeku a užívajú si napl-
no svoju prítomnosť. Horšie je, keď 
príde moment rozlúčky. „Nechcem 
pred Evou plakať, tak sa s ňou rad-
šej rozlúčim večer a odchádzam, 
kým je v škole. Bolí ma srdce, keď 
ju musím opustiť, ale obe vieme, 
že prejde určitý čas a opäť sa stret-
neme,“ posmutnie obetavá mladá 
žena. Na Slovensku usilovne pra-
cuje. Pred dvomi rokmi totiž pro-
jekt záchrany podvyživených detí 
skončil a odvtedy ho Irenka Ada-
mová fi nancuje zo svojich peňazí. 
Mesačne ide na projekt, stravu pre 
deti, plat kolegu Nicolasa, Evkine 
školné, oblečenie a nájom pre jej 
starých rodičov okolo 600 eur.

Pár krôčikov od smrti
Každý z okolia mladej ženy na 
Slovensku sa čuduje, čo ju do ďa-
lekej biednej krajiny láka a núti 
tam cestovať niekoľkokrát ročne. 
„Dodáva mi obrovskú energiu sku-
točnosť, že deti, ktoré mi matky 
prinesú apatické a v zúboženom 
stave, len pár krôčikov od smrti, sa 
po niekoľkých týždňoch vypiplú, 
priberú a doslova ožijú,“ usmieva 
sa pri spomienke na svojich zve-
rencov Irenka. Očarila ju aj krásna 
krajina a ľudia v nej. „V Keni plynie 
čas úplne inak ako u nás. Nikto sa 
nikam neponáhľa, ľudia sú pria-
teľskí a milí. Majú ťažký a biedny 
život, ale vnímam tam naozajstné 
hodnoty, založené na vzájomnej 
pomoci a podpore. Ľudia tam žijú 
v extrémnej chudobe, ale sú šťast-
nejší,“ vyratúva pozitíva jednodu-
chého života domorodcov.

Počas šiestich rokov si malá Eva s Irenkou vybudovali krásny 
vzťah.  foto: archív ia

Irenka so svojím pomocníkom Nicolasom navštevuje deti v oko-
litých školách. foto: archív ia

SVOJU DCÉRU NAŠLA medzi kenskými domorodcami
Košičanka Irenka Adamová nezištne pomáha podvyživeným deťom v krajine obrovskej chudoby. Malá Eva takmer zomrela, dnes je z nej šikovné a šťastné dievčatko

Ľudia tam žijú v 
extrémnej chudobe, 
ale sú šťastnejší
Irenka Adamová
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Najobľúbenejšou reštauráciou 
SA STAL PUB U KOHÚTA

Parmezán je exkluzívny 
syr z Talianska, zreje 
24 až 30 mesiacov
Ivan Juráš, konateľ spoločnosti TOP CATERING

Výherkyňa Jana Némethová svoj 50-eurový poukaz minie v obľúbenom pube.
Majiteľ Pubu u Kohúta Tomáš Okres sa 
potešil z prvého miesta v súťaži.

Mediálny dom KOŠICE:DNES v spolupráci so 
spoločnosťou TOP CATERING s.r.o. sa rozhodli, 
že zistia, ktorá reštaurácia je u Košičanov tá 
naj. Hlasovať za svojho favorita ste mohli počas 
jedného týždňa na našej facebookovej stránke. 

Košičania mali dobrý dôvod sa do hlasovania 
zapojiť. Možnosť získať konzumné vo svojej 
najobľúbenejšej reštaurácii v hodnote 50 eur 
predsa nemáte každý deň. Azda preto sa pod 
touto súťažou na našej facebookovej stránke 
objavilo spolu vyše osemsto komentárov s ná-
zvami tých najrôznejších podnikov. 

Košičania sa najlepšie cítia v Pube u Kohúta 
Jeden z podnikov, ktoré sa v komentároch obja-
vili, mal predsa len výrazne najviac hlasov. Za 
Pub u Kohúta, reštauráciu na Hrnčiarskej ulici, 
sa prihovorilo z celkového počtu hlasujúcich až 
tristo ľudí. 

Majiteľ podniku Tomáš Okres sledoval priebeh 
súťaže, no výsledok ho milo prekvapil. „Veľmi 
som sa potešil a je to skvelá správa aj vzhľadom 
na to, že máme momentálne krásne počasie a 
plný podnik. Všetkým ďakujem za priazeň,“ pove-
dal počas našej návštevy v jeho reštaurácii. 

Z parmezánu sa budú tešiť aj zákazníci 
Nielen stovky hlasov od zákazníkov je to, čo 
majiteľa Tomáša Okresa potešilo. Bol to aj ob-
rovský 41-kilový bochník kvalitného parmezá-
nu, ktorý do súťaže venovala spoločnosť TOP 

CATERING s.r.o. „Určite sa podelíme nielen so 
zákazníkmi, ale aj s naším tímom. Rozhodne 
nevyjde navnivoč, takže sa naňho veľmi teší-
me,“ prezradil nám tesne po tom, čo mu konateľ 
spoločnosti TOP CATERING Ivan Juráš odovzdal 
výhru. „Parmezán, ktorý sme darovali do súťa-
že, je exkluzívny v tom, že pochádza priamo z 
Talianska a zreje 24 až 30 mesiacov. Tento uni-
kátny syr máme jedine my,“ prezradil Juráš. Teší 
sa, že podobnými kvalitnými produktmi môže 
zásobovať tie najlepšie košické reštaurácie, 
vrátane Pubu u Kohúta. 

Nerozdával sa len syr 
Voňavý parmezán však nebol jedinou výhrou, 
ktorá sa v tejto súťaži rozdávala. Dôvod na ra-

dosť nemal len Tomáš Okres, ale aj Jana Né-
methová, ktorá za túto reštauráciu hlasovala. 
Práve ona bola tou šťastnou, ktorú sme vyžre-
bovali spomedzi tristo hlasujúcich, čím získa-
la konzumné vo výške až 50 eur. Samozrejme, 
kde inde ho môže využiť, ak nie tam, kde sa cíti 
najlepšie - u Kohúta. „Okrem toho, že tam vý-
borne varia a je tam príjemné prostredie, tak aj 
programy, ktoré majiteľ vymýšľa, sú veľmi obľú-
bené a vyhľadávané,“ vysvetlila nám pani Né-
methová, prečo tak rada navštevuje toto miesto 
na Hrnčiarskej ulici.  (BS)

TOP CATERING s.r.o. – Prosím si ešte 
Košická spoločnosť TOP CATERING s.r.o. zásobuje reštaurácie, hotely, prevádzky závod-
ného stravovania, materské, základné, stredné i vysoké školy. Produkty dodáva aj pre 
domovy mládeže, domovy dôchodcov či nemocnice. Distribuuje v Košickom, Prešovskom 
a Banskobystrickom kraji. Nájdete u nich kvalitný a zároveň cenovo dostupný koloniálny 
tovar - cestoviny, strukoviny, koreniny, dochucovadlá, sójové a DIA výrobky, prémiové syry 
či vajíčka z farmy Medzev. Stačí navštíviť stránku www.topcatering.sk.  (BS)

V súťaži Hoduj tam, kde to máš rád o víťazstve rozhodlo hlasmi až tristo ľudí 
Bochník 
parmezánu 
mal 41 kíl 
a rozdelí sa 
medzi za-
mestnancov 
aj zákazníkov.
foto na strane: 

archív kd
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Tajnička zo 23. 6. 2017 znie:  „...SEM PRÍSŤ PO-
ZRIEŤ VTEDY, KEĎ TU PÁN BOH HOSPODÁRIL 
SÁM.“  Úspešnou riešiteľkou sa stala  Magdaléna 
HARČARIKOVÁ,  ktorá získava  hlavnú výhru v 
hodnote 50 eur.  Peniaze zašleme poštovou pou-
kážkou. Knihu vyhráva Ildikó LUKÁCSOVÁ. Môžete 
si ju prísť vyzdvihnúť na recepciu mediálneho domu  
KOŠICE:DNES.

Každý lúštiteľ môže zaslať do žrebovania iba 
jedno riešenie!  Vylúštenú tajničku s nalepeným 
kupónom pošlite alebo doneste do redakcie KOŠICE: 
DNES, Hviezdoslavova ul. 6, 040 01 Košice najneskôr 
do utorka 18. 7. 2017 do 12.00 hod. 
Z úspešných riešiteľov vyžrebujeme dvoch vý-
hercov, z ktorých prvý vyhrá 50 eur a druhý 
knihu.

Viac krížoviek zadarmo na www.krizovkarsky-raj.sk

KUPÓN

K:D

K:D

K:D

K:D K:D

7. 7. 2017
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Koncerty na dvore: 

Graeme 
Mark Band (IR)

- GENERÁLNY PARTNER Tabačky Kulturfabrik www.tabacka.sk

Každý piatok od 19. hodiny 11. 7., utorok, 21:00 h vstup 1 €

Každú stredu od 21:00 h vstup voľný

Jún 1945. Domov do Berlína sa vracia zranená a zjazvená Nelly, ktorá pre-
žila Osvienčim. Vydáva sa hľadať svojho manžela Johnnyho, životnú lásku, 
ktorý ju odmietol opustiť a dlho ju chránil pred prenasledovaním nacistov. 
Nellyina rodina zahynula počas holokaustu a Johnny je presvedčený, že 
neprežila ani jeho manželka. Keď ho Nelly konečne nájde, Johnny netuší, 
že ide o jeho manželku a vidí v nej len ženu, ktorá sa na Nelly podobá. 
Avšak v nádeji, že tak získa dedičstvo jej rodiny, navrhuje, aby na seba 
vzala identitu jeho zosnulej ženy. Sugestívna snímka nemeckého režiséra 
Christiana Petzolda odkazuje ku klasickým fi lmom noir a jeho napätie 
postupne graduje prostredníctvom strhujúceho výkonu Niny Hoss. Film 
premietame v rámci projektu Asociácie slovenských fi lmových klubov 
Európske fi lmy za Euro. 

13. 7., štvrtok, 20:00 h dobrovoľné vstupné

/hudba/ 

Celé leto, každý pondelok, stredu, piatok o 8:00 h, 1,50 €

/film/Kino na dvore: Fénix

Stredávka

Graeme Mark je skladateľ, pesničkár, gitarista a 
spevák pochádzajúci z okolia írskeho Belfastu. 
Momentálne pôsobí na Slovensku, kde má za sebou 
prvé úspechy v hitparáde „Demovnica” Rádia FM. 
Na svojom konte má debutový album s názvom 
Waterways. Kúsok britských ostrovov prinesie 
spolu so svojou kapelou.

Počas leta hráme na Dvore! Rezidenti Majkl Kelso, Paradiso Rhythm, Denes 
Toth, Dead Janitor, Danny B naší selectas Zuwa, Du2 a Cnapp a ďalší hostia vás 
čakajú každý piatok od 19. hodiny. Lounge music, chillout, electronica, drinky a 
skvelé jedlo. Máme všetko, stačí sa zastaviť a vychutnať si zaslúžený oddych.

Ranné cvičenie 
v Tabačke každý 
pondelok, stre-
du a piatok od 
8. hodiny. Pre-
ber svoje telo a 
naštartuj svoju 
myseľ pri cvičení 
jogy, strečingu, 
pilates a ľahké-
ho kardia. /komunity/

Preber 
sa!

Tabačka Nights djs & residents na Dvore
Paradiso Rhytm & JCK /párty/

TABAČKA KULTURFABRIK

/párty/
Stredávka je pravidelná porcia listeningovej elektroniky v Tabačke 
Kulturfabrik, ktorá tvorí podhubie košickej elektronickej scény. Tešiť sa 
môžete na stretnutia s rezidentnými a hosťujúcimi DJmi a VJmi Tabačky. 
Počuť budete dj sety Majkla Kelsa, Paradisa Rhythm, Dead Janitora 
a mnohých ďalších.

(Phoenix, Nemecko, 2014, far., 98 min, r. Christian Petzold)
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NEDEĽA JEDNOTKA o 15.05 h

Kulový blesk 
Komédia, Československo, 1978 Hodnotenie: 85 %

Komédia o dvanásťnásobnej výmene bytov, ktorú jej organizátor, advo-
kát Radosta, právom nazval Akcia guľový blesk. Pripraviť, zorganizovať 
a vykonať výmenu dvanástich bytov je dielo hodné majstra. Náhle ťaž-
kosti a komplikácie rieši s gráciou za pochodu a pre istotu, aby sa v deň 
D všetko podarilo, vykoná malú generálnu skúšku, ktorá odhalí mnohé.

SOBOTA DVOJKA o 20.30 h

Momentky
Dokumentárny hudobný fi lm, Slovensko, 2008 Hodnotenie: 81 %

Život slovenského rockového básnika skončil v 48 rokoch. Od tej doby je s 
nami už len jeho hudba: albumy, ktoré vytváral s básnikom Ivanom Štrp-
kom, jeho veľká osobná bilancia na sklonku života v 90. rokoch a tiež rané 
pesničky z beatových 60. rokov. Sestra Deža Ursínyho rozpráva kľúčovú 
príhodu o hre na sebazraňovanie, ktoré končí skutočným zranením.

zdroj: čsfd, internet

POZRITE SI CEZ VÍKEND

PIATOK
6.00 Dobrý večer, KOŠICE:DNES, repríza         
8.00  Music Box 16.00 Tabačka stream, 
repríza 17.00 Dobrý večer, KOŠICE:DNES, 
repríza 18.00  Dobrý večer, KOŠICE:DNES, 
repríza 18.45  AKTUALITY KOŠICE:DNES, 
premiéra Spravodajstvo z mesta 19.00 
Tabačka stream, repríza 20.00 Dobrý večer, 
KOŠICE:DNES, repríza 20.45 AKTUALITY 
KOŠICE:DNES, repríza 21.00 Tabačka stream, 
repríza 22.00  Dobrý večer, KOŠICE:DNES, 
repríza           

SOBOTA
16.00 Tabačka stream, repríza
17.00 Dobrý večer, KOŠICE:DNES, 
repríza 18.00 Tabačka stream, 
repríza 18.45 Aktuality TV 
KOŠICE:DNES
 
NEDEĽA
16.00 Tabačka stream, repríza            
17.00 Dobrý večer, KOŠICE:DNES, 
repríza zostrih rozhovorov 18.00  
Simultánka Petra Schutza s Milanom 
Kňažkom, premiéra 18.45 Aktuality 
TV KOŠICE:DNES

Hosťom Petra Schutza bude herec 
a politik Milan Kňažko.
foto: veja

Aktuality dnes s Dianou 
Gabrikovou.
foto: lv

v roku 1909 bol Robert Stroud odsúde-
ný na desať rokov väzenia za zabitie 
človeka. Neskôr stráca všetky nádeje 
na prepustenie, pretože bodne iného 
väzňa. Uväznený v Leavenworthe 
spečatí svoj osud zabitím väzenského 
strážcu, keď jeho matke nie je do-
volená návšteva. Vtedy je odsúdený 
na smrť. Jeho matka prosí manželku 
Woodrowa Wilsona o príhovor a 
prezident nakoniec zmierni Stroudov 
trest na doživotie v izolácii. Bezútešne 
prežívanie mu strpčuje krutý dozorca 
Harvey Shoemaker. Jedného dňa sa 
však čosi zmení, Stroud nájde na 
väzenskom dvore poraneného vrabca, 
ošetrí ho a stará sa o neho, kým sa 
neuzdraví. S odchodom Shoemake-
ra je Stroudovi dovolené mať v cele 
viac vtákov, a tak začne študovať ich 
správanie. Stáva sa expertom na chov 
vtákov v zajatí, nakoniec napíše knihu 
o chorobách, ku ktorým sú náchylní. 
Po tom, čo získa cenu v časopiseckej 
súťaži, ho návštívi nadšená ornitolo-
gička Stella Johnsonová, ktorá mu na-
vrhne rozbehnúť spoločné podnikanie 
a vyrábať lieky pre vtáky...  

Hodnotenie: 80 %

TV
TIP

NÁŠ

PIATOK DVOJKA o 21.00 hPIATOK DVOJKA o 21.00 h

Vtáčnik 
z Alcatrazu
Životopisná dráma, USA, 1962
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SUDOKU (ĽAHKÉ)OSEMSMEROVKA

Pravidlá: Do prázdnych políčok vpíšte správne čísla od 1 až  do 9. 
V každom riadku, stĺpci a štvorci musí byť každá číslica použitá len raz! 

AUTOR, BANÍK, ČLNOK, DRŽKA, ESTER, FANATIK, GVARDIÁN, HERŇA, 
IDIOT, IHLICA, KANOE, KOALA, KULMA, LAICI, LAPAČ, MACKO, MARTA, 
MATKA, MEKKA, ODKLAD, OKĽUKA, OKRES, ORANGUTAN, OSADA, 
OSLIČKA, PAHÝĽ, PEKÁČ, PÍLKA, PITVA, PLECE, SACHARÓZA, SALDO, 
SILÁK, SKLAD, SLNEČNÍK, SMRAD, ŠKÁRA, TARAS, TRPKOSŤ, TUŽKA, 
ÚTVAR, VEDEC, VINEA, VODÍTKO, VÝMER, ZOSUV, ŽIGMUND.

Britský turista príde do Škótska a pýta sa okoloidúceho: „Prosím, nebo-
li by ste taký láskavý a nepovedali mi, kde to vlastne som?“ „Čo by nie, 
za penny to poviem...!“  Tajnička má 20 písmen.

V SOBOTU              
by malo byť prevažne polooblačno, miestami búrky. Denná teplota 32 °C, 
v noci klesne na 17 °C. Fúkať by mal vietor do 25 km/h.

V NEDEĽU       
očakávame slnečno, miestami búrky. Denná teplota 31 °C, v noci klesne 
na 18 °C. Fúkať by mal vietor do 20 km/h.

Košice
30 °C

Žilina
29 °C Poprad

27 °C

Prešov
29 °C

Trenčín
30°C

Bratislava
30 °C

Nitra
30 °C

DNES 
bude slnečno. Denná teplota 30 °C, v noci klesne na 15 °C. Fúkať by 
mal vietor do 20 km/h.

Zdroj: meteo.sk

POČASIE

DENNÉ TEPLOTY 

29 °C

ZÁŤAŽOVÝ STUPEŇ 

NOČNÉ TEPLOTY 

14 °C
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Puzzle by websudoku.com

Postup: 
Vynikajúca ľahká letná večera. Ak máte chuť, z melóna a mozzarelly 
povykrajujte kolieska. Ak sa vám viac páčia štvorce, urobte tak. 
Na tanier naukladajte striedavo melón a mozzarellu, pokvapkajte 
olivovým olejom a balsamicom a ozdobte bazalkou alebo rukolou.  

Potrebujeme:
červený alebo žltý bezkôstkový 
melón
mozzarellu

bazalku alebo rukolu
olivový olej
balsamico

RECEPT

MELÓNOVÉ CAPRESE

Bratislava

Trenčín

Žilina
Poprad

Prešov
29 °C

Košice
30 °C

ZÁŤAŽOVÝ STUPEŇ 

KREMATÓRIUM 
piatok 7.  7. o 12.00 hod. Arpád SZABÓ, 77-ročný

POHREBY
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Letná dovolenka na Šírave
Zažite vodné dobrodružstvá v Thermalparku Šírava
Dovolenku potrebuje každý bez ohľadu na to, či 
pracuje manuálne alebo psychicky. Leto je snáď 
najideálnejším obdobím na to, aby sme si oddých-
li a načerpali novú energiu. Zavítajte na Zemplín a 
doprajte si dokonalý relax v Thermalparku Šírava.
 
Podmanivé prostredie medzi Vihorlatskými vrch-
mi vie očariť mnohých turistov. Nie nadarmo je 
Zemplínska šírava treťou najnavštevovanejšou 
destináciou Košického samosprávneho kraja. 
Okrem panenskej prírody však v rekreačnom 
stredisku Kaluža neďaleko Michaloviec vyrástol 
v roku 2014  Thermalpark Šírava. Jeho majitelia 
už od obdobia vzniku ukazujú, akým smerom by 
sa turizmus v tejto nádhernej časti Slovenska mal 
uberať. 
 
Atrakcie pre všetkých
Návštevníci termalparku sa počas letných mesia-
cov môžu vyšantiť na vodných atrakciách ako di-
voká rieka, hojdací záliv či na simulácii morských 
vĺn aj s reprodukciou zvuku pod vodou, čo bude 

pre každého zážitkom. Ratolesti sa určite pote-
šia šmykľavkám, kde sa zaručene vybláznia do 
sýtosti. K dispozícii je až deväť bazénov, ako na-
príklad masážny, relaxačný či plavecký. Vo vonkaj-
ších priestoroch vás čaká sedací termálny bazén 
s geotermálnou vodou, ktorú už v 18. storočí po-
užívali naši predkovia na kúpeľníctvo. „Pri troche 
šťastia a dobrej vôle možno už na budúci rok pri-
budne ďalší, doposiaľ najväčší bazén termalparku 
s nádherným výhľadom na celú vodnú plochu,“ 
hovorí riaditeľ Thermalparku Šírava Juraj Naščák.

Nezabúdajú ani na najmenších
Počas mesiacov júl a august si každý deň pre vaše 
detičky animačný tím termalparku pripravil pes-
trý program v detskom kútiku. Od 10.  do 23. júla a 
od 7. do 20. augusta sa dokonca môžu stretnúť aj s 
obľúbeným Bobríkom Šíravikom, teda maskotom 
Thermalparku Šírava, ktorý každému dievčatku či 
chlapčekovi vyčarí úsmev na tvári. Zoberte svoju 
rodinu, priateľov či známych na výlet do termal-
parku a doprajte si dokonalý oddych. Problém ur-

čite nebude ani s parkovaním, a to vďaka novým 
parkovacím miestam pre osobné autá a autobusy. 
Thermalpark Šírava v spolupráci s neziskovou 
organizáciou Priatelia Zemplína, organizáciou 
Región Turizmus Košice a Mestským kultúrnym 
strediskom Michalovce v mesiacoch júl a august 
pripravili poznávacie zájazdy s názvom „Špacirki 
po okoľici“, ktoré umožnia spoznať zaujímavosti 
z histórie, ale i súčasnosti prírodných krás Zem-
plína. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na 
www.spacirki.sk
 
Čakajú vás novinky
„Napriek postupnému zlepšovaniu existujúcich 
parkovacích plôch, bazénov, stravovacích priesto-
rov v existujúcom areáli, už dnes rozmýšľame v 
perspektíve niekoľkých rokov nad vybudovaním 
úplne nového areálu, kde nebudú chýbať toboga-
ny, dravá rieka, atrakcie pre deti, masážny bazén 
pre dospelých a množstvo prekvapení, ktoré sa 
ešte len rodia v hlavách architektov,“ hovorí pro-
jektový manažér termalparku Jozef Lesník. (ML)

Najmenší sa určite potešia stretnutiu s obľúbeným Bobríkom Šíravikom. foto: thermalpark šírava

Objavte novú tvár Šíravy

KD
 17

00
13

3/
21

Discover the new 

face of Šírava

E-MAIL:
recepcia@thermalparksirava.sk 

TELEFÓN:
+421 944 383 486 
+421 56 285 20 20 

VIAC INFORMÁCIÍ 
NÁJDETE NA 

www.thermalparksirava.sk
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SKVELÁ DOVOLENKA 
Ondreja Dudu v Thajsku
Reprezentant Slovenska a bývalý futbalista Košíc sa už zapojil do prípravy Herthy Berlín

Spoločné chvíle Ondreja Dudu (vpredu) s partiou kamarátov počas pobytu v Thajsku.  foto: archív du

O zábavu bolo postarané – striedali sme 
nádherné pláže, nevynechali sme thajské 
masáže, jazdili sme na slonoch 
Ondrej Duda, futbalista Slovenska

Branislav Lacko
branislav.lacko@kosicednes.sk

Dvadsaťdvaročného rodáka zo 
Sniny si môžeme my, Košičania, 
tak trochu aj „privlastniť”.  Ondrej 
Duda predsa urobil zlomové futba-
lové kroky v MFK Košice, kde pre-
stúpil ako 14-ročný a už o tri roky 
neskôr debutoval v najvyššej slo-
venskej seniorskej súťaži. A aj keď 
od začiatku roka 2014 bol hráčom 
Legie Varšava (získal s ňou zhodne 
dvakrát titul majstra Poľska i Poľský 
pohár) a vlani v lete podpísal päť-
ročnú zmluvu s Herthou Berlín (tá 
zaňho zaplatila Legii 4,2 milióna 
eur), na Slovensku sa zabýval práve 
v Košiciach. V našom meste si On-
drej kúpil byt a prežil tu aj najviac 
času počas tejto letnej dovolenky. 

 
V partii sestra aj košickí hráči
Tú naozajstnú a vskutku neza-
budnuteľnú dovolenku však za-

žil v júni v exotickom Thajsku. 
„Chcel som letné voľno využiť 
na pobyt niekde ďaleko od Eu-
rópy, lákalo ma oddýchnuť si 
niekde mimo, navštíviť iný kon-
tinent. Vzal som aj sestru, boli 
sme desaťčlenná partia kama-
rátov, boli v nej aj hráči košic-
kých klubov VSS a Lokomotívy 
– František Vancák, Tomáš Ku-
bík a Boris Gáll,“ rozhovoril sa 
Ondrej Duda. 

 
Futbalové ponocovanie
Na ostrove Koh Samui sa všet-
ci cítili výborne. „O zábavu bolo 
naozaj postarané. Striedali sme 
oddych na nádherných plážach, 
obdivovanie krásnej prírody, ne-
vynechali sme thajské masáže, 
jazdili sme na slonoch. Vyskúša-
li sme aj footgolf, hral som to na 
boso, nie je to také ľahké, ako som 
si myslel. Zažili sme naozaj všetko, 
čo sme si zaumienili. Výborne sme 
si oddýchli. Bola to veľmi vydarená 
dovolenka.“ 

Počas nej toho veľa nenaspali aj 
preto, že vzhľadom na časový po-
sun (v Thajsku je o päť hodín viac 
ako na Slovensku) sledovali cez 
internet v noci alebo nad ránom 
všetky tri zápasy slovenskej fut-
balovej reprezentácie do 21 rokov 
na majstrovstvách Európy. „Aj 
na druhom konci sveta sme našej 
reprezentácii fandili, ako sa len 
dalo. Chlapci hrali výborne, po-
stupový kľúč bol však krutý. Ško-
da, že to takto dopadlo, zaslúžili 
si postúpiť. Aj na diaľku som bol v 
kontakte s viacerými hráčmi našej 
dvadsaťjednotky – Albertom Rus-
nákom, Milanom Škriniarom či 
Stanislavom Lobotkom.“

Rešpektoval rozhodnutie 
klubu 
Pôvodne bola v hre aj účasť On-
dreja Dudu v reprezentačnom 
tíme mladých slovenských „so-
kolíkov“, keďže sa však šam-
pionát tejto vekovej kategórie 
nehral v asociačnom termíne, 
Hertha Berlín ho nemala za po-
vinnosť uvoľniť do národného 
tímu Slovenska. „Tí, čo sledujú 
futbal, vedia, že som mal počas 
celej uplynulej sezóny dlhodobé 
zdravotné problémy s výrastkom 
pod kolenom. Športový riaditeľ 
aj tréner Herthy Berlín mi jasne 
povedali, že ma nechcú pustiť na 
majstrovstvá Európy do 21 rokov, 
ktoré nespadali do asociačného 
termínu. Z ich pohľadu bolo prio-
ritou, aby som sa dal do poriadku 
a dobre si oddýchol pred novou 
sezónou. Klub mal právo na toto 
rozhodnutie, ja som to plne reš-
pektoval.“

Rozsiahly rozhovor v utorok
Ondrej Duda poskytol denníku KOŠICE:DNES rozsiahly rozho-
vor. Uverejníme ho na budúci týždeň v utorok. Dotkli sme sa 
mnohých zaujímavých tém: smutného osudu VSS, exhibičného 
zápasu Hertha – FC Liverpool pri príležitosti 125. výročia založenia 
berlínskeho klubu, neľahkej Ondrejovej uplynulej sezóny, ktorú 
negatívne ovplyvnili zranenia, ale aj jeho nových tetovaní.  (BL)

V pondelok začali futba-
listi Herthy Berlín prípra-
vu na novú sezónu, ale 
slovenský reprezentant 
Ondrej Duda sa spolu s via-
cerými ďalšími legionármi 
pripojil k tímu až včera.
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