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Študentka o oslave MDŽ: Prezident nás všetky vypočul 

 

Študentka Michalea, ktorá bola pri príležitosti MDŽ pozvaná na slávnostný obed s prezidentom, na 
tento zážitok len tak nezabudne. Prvému mužovi krajiny prezradila aj to, čo by robila ona ako 
prezidentka. 

 
Michaela vpravo. Na obed s Andrejom Kiskom nezabudne. Foto: SITA 

 

KOŠICE. Prezident republiky Andrej Kiska v pondelok hostil desať náhodne vybraných žien. 

Ako Kiska zdôraznil, dobre si uvedomuje, že to ženy majú v živote ťažšie. „Musia napĺňať viacero 
dôležitých a nenahraditeľných rolí, sú matky, často aj živiteľky rodín a majú tiež ambície uspieť v 
práci,“ pripomenul. „Spoločnosť by ich mala podporovať na každej z týchto ciest, v každej zo 
spomínaných oblastí.“ 

Trápi ju nezamestnanosť 

Jednou z pozvaných bola aj Michalovčanka Michaela Bodnárová, ktorá študuje na Lekárskej fakulte 
UPJŠ v Košiciach.  

„Bol to pre mňa veľký zážitok, som rada, že som sa mohla zúčastniť. Pán prezident pôsobil veľmi 
príjemným dojmom, milo sa s nami rozprával, vypočul nás.“ 

Aj keď prezident stoloval s desiatimi ženami z rôznych oblastí, zaujímal sa o každú z nich rovnako. 

„Položil nám otázku, čo sa nám na Slovensku najviac páči a čo nás trápi. Každá z nás mu 
odpovedala. Ja som povedala, že ma teší, aká je Slovensko krásna krajina, že tu žije veľa dobrých a 
šikovných ľudí a že ma trápi nezamestnanosť alebo obtiažne uplatňovanie sa mladých po štúdiu. 
Často sú nútení odísť do zahraničia – napríklad aj veľa lekárov odchádza. Druhé kolo otázok bolo: 
Čo by ste riešili ako prvé, keby ste vy boli prezidentka. Odpovedala som podobne ako na prvú 
otázku,“ spomína na jedinečný zážitok Michaela. 

Priznáva, že mala trému nielen pred pánom prezidentom, ale aj neskôr pred novinármi. 

Počas dvojhodinového obeda si prítomné dámy vychutnali naozaj kráľovské menu - teľacie plátky s 
hľuzovkovou omáčkou, bažantie consomé a dezert limetkový krém s mascarpone a jahodami. 

„Bolo to výborné, aj pekne naservírované,“ dodáva Michaela. 

 

Čítajte na: http://kosice.korzar.sme.sk/c/7690378/studentka-o-oslave-mdz-prezident-nas-vsetky-
vypocul.html#ixzz3UB994Nza 
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