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Denník SME 

Kiska pozval desať žien, vybrali ich náhodne 

  

 Kancelária prezidenta oslovila rehoľnú sestru, penzistku aj študentku 

 Prezident Andrej Kiska pri príležitosti MDŽ pozval vybrané ženy na obed. 

 BRATISLAVA. Kvety k Medzinárodnému dňu žien tento rok nebude rozdávať len Smer a jeho 

predseda Robert Fico na svojom turné, ale aj prezident Andrej Kiska. Jeho predchodca Ivan 

Gašparovič sa pri príležitosti MDŽ so ženami stretával iba na podujatiach Smeru, Kiska ich na 

pondelok pozval na obed.  

 Nebude to tradícia 

 Prezidentov hovorca Roman Krpelan povedal, že pondelňajšie stretnutie neznamená, že by zakladali 

nejakú tradíciu, ktorá by sa mala každoročne opakovať. Na obed, ktorý bude trvať dve hodiny, 

kancelária prezidenta náhodne vybrala desať žien z rôznych sfér života. „Sú medzi nimi zdravotná 

sestra, vodička autobusu, rehoľná sestra či umelkyňa,“ povedal Martin Lipták z tlačového oboru 

prezidentskej kancelárie. 

 Kľúč výberu: telefonáty 

 Ako kancelária pozvané ženy vyberala? Na otázku SME Lipták odpovedal, že stavili na náhodu. 

„Zatelefonovali sme do nemocnice a vypýtali si odporúčanie na zdravotnú sestru obľúbenú u 

pacientov,“ dal príklad. Zatelefonovali aj do dopravného podniku a spýtali sa na vodičku autobusu. 

Podobne telefonovali aj do študentského internátu v Košiciach. „Pýtali sme sa na študentku s 

dobrým prospechom, ktorá nemala šťastie na dobré sociálne pomery,“ spresnil Lipták. Výber 

rehoľnej sestry zase ovplyvnil sympatický rozhovor s ňou v istom denníku. Známou sa sestra Hermana 

stala tým, že je aktívnou blogerkou. Michaela Bodnárová, piatačka na Lekárskej fakulte UPJŠ v 

Prešove prvému telefonátu z prezidentskej kancelárie ani neverila. „Nedostala som žiadny list s 

pozvaním, uverila som, až keď to potvrdili môjmu priateľovi.“ 

Prieskum: chcú oslavovať 

 Špeciálne k MDŽ pripravil pracovný portál Profesia online prieskum s 2055 respondentmi. Za prežitok 

tento sviatok považuje 12 percent opýtaných. Väčšina ľudí si myslí, že je to deň ako každý iný, no 

ženy poteší malá pozornosť alebo ak ich firma pri tejto príležitosti niečím ocení. Až 48 percent 

oslovených plánuje MDŽ oslavovať, či už doma, alebo v práci. 


