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CHVÍĽU BLIŽŠIE K SLNKU A POTOM CHVÍĽU NA ĽADE 
Vo vrtuľníku má vraj pilot zamestnané všetky končatiny. Pri záchrane života tiež. Napriek tomu TOMÁŠ KIKA 

(38), pilot a letecký záchranár, stíha aj fotografovať. Na svete je takých málo. 
Na stretnutie prifrčal na elektrickom skejtborde. „Je to najlepší spôsob presúvania sa po meste,“ vysvetľuje 

nadšene. Na prvý pohľad tak trochu vetroplach. Tomáš Kika je skvelým príkladom húževnatosti a pevnej vôle. 
„Leto si užívam učením sa,“ mávol rukou pri obľúbenom espresse. „Aby som si mohol splniť sen o práci 
profesionálneho pilota, musím sa teraz prelúskať 13 skúškami, skoro 14-tisíc otázok v angličtine. Meteorológia, 
navigácia, ale aj letecké právo či ľudská výkonnosť, nechceš vedieť…“ zasypáva ma informáciami. 

Sen o presadnutí 
Tomáš sa pomaly presúva z ľavej sedačky záchranára vo vrtuľníku na pravú sedačku pilota. Plní si sen 

o presadnutí. Nie je to jeho prvý vážny sen a ako ho poznám, ani posledný. V lietadle sedí kapitán vľavo, vo 
vrtuľníku vpravo. „Knipel na ovládanie letu vpred, vzad a do strán má pilot medzi nohami a ovláda ho pravou 
rukou. Pedále otáčajú vrtuľník okolo osi. Ľavou rukou zasa pilot ovláda páku, ktorá vyzerá ako ručná brzda v aute 
– riadi ňou stúpanie a klesanie. Hovorí sa, že kapitán vo vrtuľníku sedí vpravo preto, aby nemusel pri nastupovaní 
a vystupovaní krkolomne prekračovať práve spomínané ovládanie stúpania a klesania. Nie je to však železné 
pravidlo – závisí to od viacerých faktorov, najmä od počtu členov posádky, typu vrtuľníka a výrobcu. 
V záchranárskych vrtuľníkoch v našich končinách najčastejšie sedí v kokpite vľavo záchranár, vpravo pilot 
a vzadu v kabíne lekár.“ 

Šťastie a nadšenie 
Tomášov sen o lietaní časom naberal na vážnosti. „Runway je pre modelky, krídla pre víly a skutoční piloti 

lietajú vo vrtuľníkoch,“ smeje sa. Vrtuľníky ho fascinovali už na strednej škole. Tomáš vyštudoval žurnalistiku 
v Bratislave. Jeho letecký príbeh sa však začal už v detstve v Banskej Bystrici. Ponad panelák, kde býval, lietali 
stíhačky z letiska Sliač. Ako ôsmak na základnej škole prišiel na jeden z prvých leteckých dní v Sliači. „Tatko mi 
požičal fotoaparát na film. Vtedy som sa začal zaujímať aj o fotografiu. Urobil som nejaké obrázky a dokonca som 
napísal článok do Banskobystrického večerníka. V telefónnom zozname som našiel číslo na pilota, ktorého som 
odfotografoval, a zavolal som mu, že mám pre neho fotografiu a noviny,“ spomína. Bola to vtedy veľká vec, 
žiakovi základnej školy vyšiel článok vo večerníku. Vďaka nemu sa stretol s pplk. Františkom Zsoldosom, ktorý ho 
vzal na letisko. Počas jedného cvičenia NATO ho spolu s ozajstnými novinármi vzali aj na palubu vrtuľníka 
a pripútaného na sedačke operátora ho vystrčili z kabíny von. „Myslím, že vtedy som mal viac šťastia a nadšenia 
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ako rozumu a talentu. Všetko som veľmi vášnivo vnímal a to formovalo moju ďalšiu cestu. Asi som bol vždy 
trochu iný. Pamätám si, že neskôr na gymnáziu chodili spolužiaci v piatok večer do krčmy a ja na hodiny klavíra. 
To však neznamená, že som sa nosil v bielej košeli a kravate… Mal som len jasne vyhranené záujmy. Keď som 
od tatka dostal prvý horský bicykel, mohol som na ňom jazdiť na letisko celkom sám! Tam som pozoroval dianie, 
samozrejme, že som sa popri tom mnoho naučil a nasával podnety doslova ako špongia. Rovnako živelne som 
vhupol aj do fotografie, obrovským šťastím bolo atraktívne a mnohým neprístupné prostredie a námet. Veď ako 
16-ročný chalan som mal možnosť preletieť sa v skutočnej stíhačke. Aj s fotoaparátom!“ Aj dnes sa Tomáš vracia 
na leteckú základňu v Sliači. Ako pilot, ale aj ako novinár a komentátor priamych televíznych prenosov 
z medzinárodných leteckých dní SIAF. 

Náhle prepnutia 
Tomáš sa niekoľkokrát v živote prepol alebo, lepšie povedané, z niečoho mu náhle preplo. Nielen z vrtuľníkov, 

ale napríklad aj z krasokorčuľovania. Ako vysokoškolák sa učil na neľahkú skúšku z dejín slovenskej žurnalistiky, 
ale… Nechcelo sa mu. Pozná to každý, človek by bol vtedy schopný robiť čokoľvek iné, len aby sa nemusel učiť. 
V televízii akurát bežali majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. „Mal som len dva televízne kanály a pri ich 
prepínaní ma zaujal tanečný pár, ktorý korčuľoval na filmovú hudbu. Vôbec som tomu nerozumel, len som sedel 
a pozeral. Ale veľmi sa mi to páčilo, a tak som chvíľu poriadne potrápil internet, zistil, o koho ide a kde ich 
zastihnem. Bláznivý nápad bol na svete. Moja korčuliarska kariéra sa skončila už v ranom veku spolu so snami 
môjho dedka, že zo mňa bude hokejista. No krasokorčuľovanie je predsa aj o umení. Napísal som im, že mám 
hudobný nápad, či by ho nechceli počuť. Čuduj sa svete, po čase a hlavne aj po úmornej skúške, ktorú som 
úspešne urobil, sa mi telefonicky ozvali, že by chceli počuť, čo pre nich mám. Ja som, samozrejme, nič nemal.“ 
Nasledovali tri týždne počas ktorých Tomáš sedel za syntetizátorom, pil kávu a jedol čokoládu. Dal dokopy tri 
skladby. Na exhibícii nasledujúceho európskeho šampionátu dokonca jednu z nich aj hrali. S tanečným párom sa 
stretol aj osobne. Pýtali sa ho, či on sám tiež jazdí. Vtedy si spomenul na dedka, ktorý mu kúpil prvé kanady 
a chcel mať z neho hokejistu. Za polhodinku všetci na štadióne pochopili, že z neho Golonka nebude. Lenže to by 
nebol Tomáš, keby mu pri tej otázke náhle nepreplo. „Povedal som opatrne, že ešte nie. Hneď po návrate som sa 
skontaktoval s pani Hildou Múdrou, známou trénerkou legendárneho Ondreja Nepelu. V tom čase trénovala 
mentálne postihnuté detičky. Medzi nimi som začínal, ako starý cap. Vďaka tomu, že ma zobrala, hoci najprv len 
mávla rukou, že to aj tak na nič nebude, mi mamka kúpila v Rakúsku použité čierne pánske korčule a ja som sa 
úplne zbláznil.“ Ďalšie roky vysokoškolského štúdia sprevádzali zodraté členky z učenia sa prvých krokov na 
korčuliach na zamrznutom bratislavskom Štrkovci. 

Jazdil a jazdil, a pomáhal Hilde Múdrej. „Bol to jediný ľad, na ktorý som smel prísť. Svojim špeciálnym 
zverencom musela pani Hilda vysvetľovať veci zvlášť názorne, a to spolu s tým, že som jej pomáhal, mi veľmi 
veľa dalo. Veď som mal asi 20 rokov, vtedy sa s krasokorčuľovaním nezačína, naopak, mnohí končia.“ 

Medzi deckami 
Do USA sa dostal cez zimný štadión. Na Slovensku prišiel za trénermi s tým, že chce tancovať. „Odbili ma, že 

otvoria nejaké záujmové korčuľovanie, ale na klubový ľad ma v žiadnom prípade nepustia. Povedal som im, že sa 
zlepším. Bolo to veľmi boľavé. Duševne aj fyzicky. Prišiel som ako embryo medzi decká o desať-pätnásť rokov 
mladšie, ako som bol ja. Niektoré jazdili stokrát lepšie než ja. Snažil som sa. Našťastie sa mi podarilo na moju 
stranu stiahnuť aj trénerov a v tom najhoršom prípade ma aspoň tolerovali ako blázna. Mal som predstavu, že 
keď ja strašne chcem, tak všetci budú strašne chcieť a že to všetko na zelenej lúke vybudujeme. V tom čase som 
sa nezamýšľal, či to tak môže byť. Dnes by som to zrejme robil inak, ale chvalabohu som to vtedy tak nerobil.“ 
Kamarát, vtedy už olympijský korčuliar Jozef Beständig odchádzal do USA a Tomášovi povedal, že nejaká 
dievčina zháňa partnera, aby šiel s ním. Práve skončil vysokú školu. Zbalil si dve tašky nevediac, či a kedy sa 
vráti. „Bolo to všelijaké, len nie ľahké. Keď moji spolužiaci žurnalisti rozbiehali svoje vysnívané kariéry v médiách, 
ja som vystúpil v texaskom Dallase na letisku, aby som už poobede ukázal budúcej majsterke USA, že vlastne 
vôbec neviem korčuľovať.“ Chlapci však boli v tancoch na ľade nedostatkový tovar, a tak to predsa len skúsili, 
hoci nie nadlho. „Jedného dňa sa rodina mojej partnerky, u ktorej sme bývali, odsťahovala, tašky sme si našli 
pred domom. Zrazu som naozaj skončil na ulici. Nemal som kde bývať a niekoľko dní ani čo jesť. Mal som však 
ľadu, koľko som len chcel, každý deň! Rodičia ostatných korčuliarov mi nosili do šatne tuniakové konzervy. Bola 
to tvrdá, ale dobrá škola. Býval som tri týždne doslova na kresle.“ Beznádej sa náhle skončila, keď na stránke 
vyhľadávania partnerov pre tance na ľade našiel dievčinu z Houstonu, ktorá hľadala partnera. „Už-už som si 
myslel, že sa vrátim domov, že napriek všetkému je môj sen pochovaný. Zrazu sa mi však ozval tréner 
korčuliarky, ktorú som oslovil. Povedal, že jeho študentka má len 14 rokov a partnerstvo na ľade z toho určite 
nebude, no chce ma vidieť a niečo vymyslíme.“ Tréner Mark Janoschak, kanadský olympijský korčuliar, ktorý ho 
pozval do Houstonu, mal deda zo Spišskej Novej Vsi. „Zrazu som mal izbu, teplé jedlo, zobrali ma na zimný 

štadión, kde som dostal skutočnú trénerskú starostlivosť. Môj život začal opäť dávať zmysel. Nemal som síce 
peniaze, ale mal som na štadióne času, koľko som potreboval. Ako medzinárodný korčuliar som za ľad vtedy 
nemusel platiť. Za jedno leto som urobil s odratými členkami a opuchnutými nohami zrazu obrovský pokrok. 
Každý deň po ľade sme si s Markom sadli za počítač a on napísal pár emailov svojim kontaktom a kamarátom 
naprieč Amerikou. Vyplatilo sa. Našiel mi trénera i partnerku z Washingtonu. Nakrátko som sa vrátil domov 
a v decembri letel na východné pobrežie. Zostal som. Jazdili sme spolu pod slovenskou vlajkou, až kým sa, žiaľ, 
mimo ľadu nezranila a nemohla ďalej jazdiť.“ Kolesá osudu sa už však nedali zastaviť a Tomáš potom jazdil 
s niekoľkými partnerkami vo viacerých korčuliarskych centrách, kde mal možnosť robiť s najväčšími menami 
v športe. 

Šéf komunikácie 
Keď sa vrátil na Slovensko, už vedel, že nechce byť novinár, ale hovorca alebo fotograf. Nevedel si predstaviť 

byť ani trénerom krasokorčuľovania, no v zahraničí sa naučil veľa nového, mal kopu nápadov a lákalo ho podeliť 



sa o ne. V rodnej Banskej Bystrici urobil kamarátke krasokorčuliarke choreografiu krátkeho programu a odrazu 
sprevádzal na majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní štyri študentky. Z trénovania sa veľmi vyžiť nedalo. 
Skúsil aj novinársky chlebík, ako šéfredaktor viedol československý letecký časopis. „Začínal som opäť na zelenej 
lúke. Všimol som si inzerát, že hľadajú medzinárodného šéfa komunikácie v Sky Europe Airlines, vtedy úspešnej 
slovenskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti. Bola to výzva, ktorá sa opäť zdala byť nedosiahnuteľná. Okrem 
tejto bola voľná aj akási marketingová pozícia. Poslal som tam životopis so záujmom o obe. Zo Sky Europe mi 
zavolali a pozvali na pohovor, pravdaže, len na marketingovú pozíciu. Prišiel som na pohovor, ale trval som na 
možnosti uchádzať sa aj o post hovorcu. Nedohodli sme sa, a tak som sa ďalej pokúšal meniť korčuliarsky svet 
na Slovensku. Nakoniec mi zo Sky Europe zavolali znova a pozvali ma na pohovor na pozíciu šéfa komunikácie. 
Rovnými nohami som vhupol do seniorskej pozície, v ktorej mali so mnou mnohí problém, lebo som vraj vyzeral 
na 18. Za niekoľko mesiacov som už riešil prvú krízu, a tak prišli aj prvé šediny.“ Vďaka práci pre Sky Europe sa 
dostal do kokpitov lietadiel, do fabriky na boeingy a do leteckého biznisu. Dva roky sa krasokorčuľovaniu takmer 
vôbec nevenoval. Až raz prišiel na štadión a oslovil ho kamarát, či by sa nepozrel na jeho dcéru. Bol v tom znova. 
Samozrejme, aj tentoraz naplno. 

Pomoc zhora 
V Sky Europe si začal robiť aj pilotný výcvik, letecká škola však, žiaľ, skrachovala a tento sen sa mu odrazu 

zrútil. Na chvíľu prijal ponuku robiť obchodného riaditeľa letiska Bratislava. Medzitým však prišiel pomôcť 
kamarátke novinárke s fotkami k reportáži o evakuácii známej reštaurácie na Novom moste v Bratislave 
hasičským vrtuľníkom. „Obyčajné ospalé sobotné ráno, ktoré mi opäť zmenilo život. Nič nenasvedčovalo tomu, že 
na najznámejšom moste v Bratislave budú cvičiť záchranári. Keďže však išlo o simuláciu skutočnej udalosti, 
zakrátko po vyhlásení poplachu to vypuklo. Fotografoval som hore na vyhliadke, keď zrazu chýbal figurant. Hasič, 
ktorý koordinoval akciu, zháňal iného. Nelenil som, prihlásil som sa a zavesili ma pod vrtuľník. Keď ma na lane 
zdvihli a letel som ponad Dunaj, bolo o mojej ďalšej výzve rozhodnuté. To bola taká neodolateľná láska ako 
korčuľovanie.“ Napriek tomu, že si urobil trénerskú a neskôr aj rozhodcovskú licenciu, začal aj so záchranárčinou. 
„Do môjho života vstúpila hasičská záchranárska perióda,“ smeje sa. „Chcel som sa naučiť liezť a ochutnať 
záchranársky chlebík. Chalani hasiči sa ma ujali a boli skutočne veľmi veľkorysí! Najprv som ich fotografoval 
a neskôr som u nich i praxoval. Spolupracoval som s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR a neskôr 
s Horskou záchrannou službou, kde som sa stal zmluvným záchranárom. Venoval som sa hlavne leteckej 
záchrane. Lákali ma hory a vďaka kontaktom ešte z čias Sky Europe som sa zrazu ocitol na palube 
záchranárskych vrtuľníkov v tirolských Alpách. Už nebola iná cesta, len si doplniť vzdelanie zdravotníckeho 
záchranára. V 35 rokoch som tak opäť úspešne zmaturoval.“ Ako to už býva, nie všetci doma oceňovali jeho 
nadšenie, jazykovú výbavu a skúsenosti zo zahraničia spolu so snahou robiť veci inak. Lietal veľa, stal sa 
inštruktorom leteckej záchrany, bol pri viacerých pionierskych technických záchranárskych akciách vrtuľníkom 
v Dolomitoch. Spolupracuje s rôznymi leteckými záchrankami, pravidelne sa na Dolomity pozerá z paluby 
oranžových vrtuľníkov Pelikan 1 a 2 v Južnom Tirolsku. „Kamarát, s ktorým sme kedysi úplne prepadli leteckým 
simulátorom, ma nalákal, aby som si lietanie vo vrtuľníku skúsil aj sám. Chvíľu som sa bránil, veď kde by som na 
to vzal čas a peniaze. Jeden let za kniplom pod Tatrami však rozhodol. Dnes som pilot vrtuľníka, som nesmierne 
vďačný, že môžem robiť to, čo ma baví, zbieram skúsenosti, hodiny a dopĺňam si licencie.“ 

Najsilnejšie zábery 
Tomáš na novinárčinu nezanevrel, práve naopak. Pochvaľuje si obrovskú výhodu, ktorú oproti dnešným 

reportérom na plný úväzok má: Môže robiť reportáže tak, ako sám chce. „Fotografoval som pre National 
Geographic, robím reportáže pre Vertical Magazine či 4RTORS a ďalšie medzinárodné médiá. Sú to tak dve až tri 
reportáže do roka. Dobrá znalosť prostredia, možnosť byť pri tom a doslova sa hrať od výberu námetu až po 
finálne zábery, to ma veľmi baví. Som fanatik a ak o niečom píšem alebo fotografujem, vždy to chcem mať sám 
poriadne vyskúšané.“ Lietať v záchranke a nerobiť nič iné je luxus, ktorý si v horách nikto nemôže dovoliť. Čím 
viac ľudí na palube, tým väčšia hmotnosť, menší výkon a priestor, obmedzenejšie možnosti. „Stala sa mi situácia, 
keď sme prileteli kamsi hore do 3 000 metrov, kde som mal robiť len reportáž. Veľká medzinárodná imidžová vec. 
Zavolali nás k náhlemu bezvedomiu v Dolomitoch. Na zemi ležal pacient s infarktom a vedľa neho plakal jeho 
syn. Lekár aj kolega záchranár v službe boli zaneprázdnení. Čas bežal. Fotoaparát šiel bokom a masáž srdca 
som robil ja. Fantastické bolo, keď mi po dvoch týždňoch zavolala lekárka, že pacient sa jej prišiel sám 
poďakovať. Urobil som pri tom aj pár fotiek a sú to jedny z najsilnejších záberov, ktoré mám. Ak záchranár za svoj 
život zachránil čo len jeden život, malo všetko jeho snaženie zmysel,“ hovorí Tomáš. 

VLADIMÍR KAMPF FOTO: TOMÁŠ KIKA 
foto: 
V posádke záchranárskeho vrtuľníka ÖAMTC Christophorus 5 v rakúskej obci Zams. 
Počas spolukomentovania korčuliarskych pretekov so STANOM ŠČEPÁNOM. 
Historicky prvý 140-metrový palubný žeriav v masíve Rosengarten v Dolomitoch. 
So žiackym tanečným párom KRISTÍNOU KELEOVOU a NIKODÉMOM KADLEČKOM, ktorých priviedol k 

titulu majstrov Slovenska. 
Cestou na zásah v Dolomitoch na palube juhotirolskej leteckej záchranky Pelikan 2. 
TOMÁŠ KIKA miluje slobodu a všetky technické novinky, ktoré ho oslobodzujú. 
Ako štátny tréner v Chorvátsku počas letného tábora. 
Lietanie s turbínovým vrtuľníkom EC120 patrí k jeho najobľúbenejším. 
Letecká záchrana nie je len o lietaní, ale aj množstve výcvikov a ošetrovaní pacienta v teréne. 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Vyše 460-tisíc na obnovu Reduty nezískali 
[07.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; tasr] 

 
 

Budú hľadať iné zdroje, potrebujú 5 miliónov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves zatiaľ nezískalo dotáciu na rekonštrukciu budovy Reduty. 

Potvrdil to primátor mesta Pavol Bečarik (SNS) s tým, že radnica bude na obnovu historickej dominanty námestia 
hľadať aj iné zdroje. „Sme nastavení tak, že budeme hľadať iné možnosti ako IROP a Interreg, možno cez 
nedávno vyhlásenú výzvu z fondov EHP a Nórska, prípadne cez nejaké nadácie. Robíme na tom tak, aby sa nám 
to podarilo. Možno v budúcnosti príde čas aj na úver, ale zatiaľ chceme vyčerpať všetky možnosti, ako to 
financovať z externých zdrojov," objasnil Bečarik. V prvej etape samospráva žiadala dotáciu viac ako 460 000 eur 
z programu Obnovme si svoj dom na výmenu okien a dverí, umelecko-remeselnú obnovu okenných výplní a 
priestoru átria divadla, tiež na vybudovanie exteriérovej rampy pre jeho bezbariérové sprístupnenie. Na tieto 
práce už bola pripravená aj projektová dokumentácia a vydané povolenie. Pridelenie finančných prostriedkov 
Spišskej Novej Vsi neschválili v kontexte celkovej výšky disponibilných prostriedkov. 

Potrebujú päť miliónov 
Primátor vníma negatívne fakt, že aj keď vyjde nejaká výzva, nie všetky samosprávy sú na to pripravené a 

nestihnú žiadosť podať načas. „Je tam množstvo procesov, ktoré treba splniť, vybaviť všetky príslušné vyjadrenia 
a zabezpečiť inžiniersku činnosť. V prípade Reduty je potrebné urobiť komplexnú prípravu, vrátane znaleckých a 
pamiatkarských posudkov," skonštatoval Bečarik s tým, že celková rekonštrukcia budovy Reduty je finančne aj 
časovo veľmi náročná a odhadom si vyžiada zhruba päť miliónov eur. Problémy robí najmä strecha, celý objekt je 
potrebné odvlhčiť a v dezolátnom stave je podľa primátora aj vybavenie divadla a vnútorné priestory. „Už len na 
projektovú prípravu nám treba 300 000 až 400 000 eur. So situáciou sme oboznámili aj predsedu Košického 
samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Spišského divadla. Sme v poradí, aby sa to možno financovalo zo 
zdrojov kraja, ale tam sa to tiež nedá urýchliť. Uvidíme, čo sa nám v tom projekte podarí presadiť," dodal. 

Aktuálne plány mesta 
Snahou mesta je v tejto súvislosti tiež v historickej časti Levočskej ulice vytvoriť uličku remesiel. Zároveň je v 

pláne aj z vlastných zdrojov na budúci rok zrekonštruovať poslednú časť námestia medzi cirkevným gymnáziom a 
Redutou. „Štyri chodníky, ktoré sú paralelné so Zimnou a Letnou ulicou, treba vydláždiť zámkovou dlažbou, 
upraviť terén, obnoviť lavičky. Tam sú náklady približne 60 000 eur, takže to by sme možno zvládli z nášho 
rozpočtu a pomocou našich pracovníkov cez mestský podnik, ktorý už je založený," dodal na záver Bečarik. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Poďte sa báť! 
[06.08.2019; Šarm; BALÍME SI KUFRE; s. 42,43; JÁN DZÚR] 

 
 

Oživte si leto návštevou miest, kde vám aj v auguste bude behať mráz po chrbte. Vyberte sa v noci so 
sprievodcom medzi hroby alebo prekonajte najdlhší lanový most. 

LIPTOVSKÁ SIELNICA: Giganti na dosah 
Najnovším ťahákom mestečka Tatrapolis, ktoré leží v susedstve známeho akvaparku pri Liptovskom Mikuláši, 

je výlet do ľadovej doby. Vďaka výstave Giganti sa vrátite späť o desaťtisíce rokov. Predstaví sa vám 18 
hrozivých tvorov z rôznych kútov sveta a päť skeletov, ktoré vytvorili podľa najnovších vedeckých poznatkov. 
Vstupné vyjde na 14 eur pre dospelého, deti od troch do pätnásť rokov zaplatia 7 eur. V mestečku však na vás 
nečakajú iba Many, Sid či Diego z kultového filmu Doba ľadová. Je tu vyše 30 ďalších atrakcií, ktoré si môžete 
vyskúšať! 

MODRA: S lampášom po cintoríne! 
Mestečko na úpätí Malých Karpát sa preslávilo najmä vinohradníctvom, teraz však ponúka aj nevšednú 

atrakciu. Ak oddychujete na Slnečných jazerách, môžete sa vybrať na nočnú lampášovú prehliadku národného 
cintorína v Modre. „Zo známych ľudí tam leží Ľudovít Štúr, sestra Milana Rastislava Štefánika Elena, ktorá sa do 
Modry vydala do bankárskej rodiny, tiež známy slovenský maliar, grafik a ilustrátor Ľubomír Kellenberger. Ale 
trebárs aj vinár Ján Farkaš, ktorý vynašiel populárny hroznový nealkoholický nápoj,“ hovorí sprievodkyňa Martina 
Kľúčiková. Po dohode s ňou sa môžete vybrať na cintorín každý deň. Skupina do päť ľudí zaplatí 48 eur. 
Lampášiky dodá sprievodkyňa. 

ŽDIAR: Nezľaknete sa pavúka? 
Najnovšou letnou atrakciou v Belianskych Tatrách je Svetelný dom. Predovšetkým rodiny s deťmi doň láka 

tajomný svet unikátnych živočíchov, ktoré na okolí žijú alebo sa tadiaľto kedysi možno preháňali. „V nadživotnej 
veľkosti tu máme zvieratá, ktoré sa hýbu a vydávajú zvuky. Uprostred na všetko dohliada strážca lesa Woody. 



Všetko pre nás vyrobili zo špeciálnych materiálov v zahraničí,“ pozýva do Ždiaru Kamil Pitoňák. Otvorené je 
každý deň od 10.00 do 21.00 hod., dospelý zaplatí 5 eur, dieťa od 3 do 18 rokov 3 eurá. 

SKALKA PRI KREMNICI: Nedesí vás výška? 
Via ferrata Komín na Skalke v Kremnických vrchoch patrí k najväčším lákadlom tohto leta. Na mieste sa 

nachádza šesť lezeckých ciest – od najľahšej až po tú najnáročnejšiu. Adrenalín každému zdvihne najdlhší visutý 
lanový most na Slovensku, ktorý stojí na začiatku ferraty. „Vedie vo výške tridsať metrov nad roklinou, dlhý je 
takmer osemdesiat metrov. Na Slovensku nič podobné neexistuje, možno ani v Európe,“ hovorí Pavol Rajčan, 
ktorý stojí za nápadom. Pri vstupe na most je vhodná pevná obuv a povinný ferratový výstroj. Tú si za 10 eur na 
štyri hodiny môžete požičať na Skalke, ideálne je však dopredu si čas na ferrate rezervovať. 

SMIŽANY: Zatvorení v lietadle! 
Dokážete rozlúštiť záhadu Bermudského trojuholníka? V Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi sa stanete 

súčasťou vedeckej výpravy, ktorá sa o to pokúsi. A to spôsobom, aký nikde inde na Slovensku nenájdete! „Dvaja 
až šiesti ľudia letia na ostrov Bermudy v lietadle, ktoré stojí v únikovej izbe, no zostrojené je zo skutočných dielov. 
Preto vyzerá ako ozajstné a zážitok je veľmi autentický. Počas letu však nastanú komplikácie. Matematik, 
astrológ, mechanik, pilot: tí všetci lúštia hlavolamy a hľadajú kódy a kľúče, aby sa dostali do bezpečia,“ opisuje 
Ivana Holečková z Escape Room. Na záchranu máte 70 minút, tak sa pripravte na poriadnu dávku adrenalínu. 
Cena je 15 eur za osobu a v lete je vítaným spestrením programu aj pre ľudí, ktorí oddychujú v Slovenskom raji! 

JÁN DZÚR, FOTO: GIGANTI.CZ, MILAN ZACHAR, MODRATOURS, KAMIL PITOŇÁK, ESCAPE ROOM 
SMIŽANY, IVAN ČILLÍK 
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4. Psie zápasy 
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Puškárová] 

 
 

Jaroslav Zápala, moderátor: „Psie zápasy sa na Slovensku konajú od 90. rokov. Venujú sa im rôzne skupiny, 
od tých najchudobnejších až po prominentov.“ 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Organizátorom ide o zisk a utrpenie zvieraťa ich nezaujíma. V 
poslednej dobe sa psie zápasy rozšírili v osadách na východnom Slovensku.“ 

Jaroslav Zápala: „Polícia nevie nič dokázať a tak ochranári vypísali za dôkazy o psích zápasoch finančnú 
odmenu.“ 

Zlatica Švajdová Puškárová: „Upozorňujeme, že reportáž nie je vhodná pre maloletých divákov a ľudí s 
citlivou povahou.“ 

Kristína Kövešová, redaktorka: „Pes postriekaný ružovou farbou s početnými ranami a so znakmi po psom 
zápase. Jokera našli ochranárky vyhodeného na smetisku v osade neďaleko Spišskej Novej Vsi.“ 

Diana Truchlíková, Československý kastračný program: „V osadách sa to bohužiaľ v poslednom čase 
rozšírilo.“ 

Kristína Kövešová: „To znamená?“ 
Diana Truchlíková: „V podstate sa stávkuje na tých psíkov za pár EUR, ktorý vyhrá.“ 
Neuvedená: „Vyhrali sme, ale nepoviem vám nič.“ 
Kristína Kövešová: „Prečo?“ 
Neuvedená: „Preto.“ 
Neuvedený 1: „Bohužiaľ neviem.“ 
Kristína Kövešová: „Nechcete vedieť, či nechcete vedieť?“ 
Neuvedený 1: „Nechcem to vedieť.“ 
Kristína Kövešová: „Psie zápasy sa podľa našich informácií konajú aj v iných osadách na Slovensku. Toto sú 

zábery, ktoré zaznamenali len pred pár dňami v Chminianskych Jakubovanoch.“ 
Bronislava Buryová, Československý kastračný program: „Sme videli pri ceste skupinku občanov, ako tam 

držia dva psy na vodítkach a huckajú do seba.“ 
Kristína Kövešová: „Toto ucho má ale už veľakrát dohryzené. 
V Michalovciach v osade Angin mlyn nám očití svedkovia opisujú ako psie zápasy vyzerajú.“ 
Neuvedený 2: „Tie menšie sú podhadzované tým väčším bojovnejším plemenám s tým, že pes bude 

potrhaný, pokúsaný, má polámané labky, potom je vyhodený do Laborca.“ 
Neuvedený 3: „Nemáce tu robic.“ 
Kristína Kövešová: „Prečo? Prečo? Koho sú tie psy, ktoré teraz vybehli, tie …?“ 
Neuvedený 3: „…“ 
Kristína Kövešová: „Osada v Trebišove, práve tu vždy nájdeme množstvo uhynutých psov. Takto deti na seba 

psov huckajú. 
Psie zápasy tu niekto robí, vieš o tom?“ 
Neuvedený 4: „Daktorí zápasy robia pitbulama.“ 
Kristína Kövešová: „A kto?“ 
Neuvedený 4: „Dajakí, dajakí dzeci, takto stamadz z bytovky.“ 



Kristína Kövešová: „Akože v osade. A bieli gadžovia robia zápasy?“ 
Neuvedený 4: „Dakedy.“ 
Kristína Kövešová: „Práve v Trebišove sa podľa našich informácií majú konať aj profesionálne psie zápasy, tie 

sú však už prísne utajené. Tu má ísť o veľké peniaze a exkluzívne publikum. 
Kto tam chodí?“ 
Neuvedený 2: „Ľudia aj z polície, aj takí.“ 
Kristína Kövešová: „Aké stávky sú tam?“ 
Neuvedený 2: „500 – 100 EUR berú.“ 
Kristína Kövešová: „Ste tam boli niekedy, ste to videli?“ 
Neuvedený 2: „Bol som, to je na konečnú.“ 
Kristína Kövešová: „A čo sa robí s tými mŕtvymi psami?“ 
Neuvedený 2: „…“ 
Kristína Kövešová: „Polícia ani v jednom z týchto prípadov existenciu psích zápasov nepotvrdila.“ 
Diana Truchlíková: „Odmena 1000 EUR jednoducho z našej strany pre človeka, ktorý nám dodá relevantné 

dôkazy.“ 
Kristína Kövešová: „Kristína Kövešová, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 
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Mesto bude hľadať iné zdroje. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves zatiaľ nezískalo dotáciu na rekonštrukciu budovy Reduty. 

Potvrdil to primátor mesta Pavol Bečarik (SNS) s tým, že radnica bude na obnovu historickej dominanty 
námestia hľadať aj iné zdroje. 

Súvisiaci článokHistorická Reduta potrebuje opravu, kraj aj mesto hľadajú peniaze Čítajte 
“Sme nastavení tak, že budeme hľadať iné možnosti ako IROP a Interreg, možno cez nedávno vyhlásenú 

výzvu z fondov EHP a Nórska, prípadne cez nejaké nadácie. Robíme na tom tak, aby sa nám to podarilo. Možno 
v budúcnosti príde čas aj na úver, ale zatiaľ chceme vyčerpať všetky možnosti, ako to financovať z externých 
zdrojov,” objasnil Bečarik. 

V prvej etape samospráva žiadala dotáciu viac ako 460 000 eur z programu Obnovme si svoj dom na výmenu 
okien a dverí, umelecko-remeselnú obnovu okenných výplní a priestoru átria divadla, tiež na vybudovanie 
exteriérovej rampy pre jeho bezbariérové sprístupnenie. 

Na tieto práce už bola pripravená aj projektová dokumentácia a vydané povolenie. 
Pridelenie finančných prostriedkov Spišskej Novej Vsi neschválili v kontexte celkovej výšky disponibilných 

prostriedkov. 
Potrebujú päť miliónov 
Primátor vníma negatívne fakt, že aj keď vyjde nejaká výzva, nie všetky samosprávy sú na to pripravené a 

stihnú žiadosť podať načas. 
Súvisiaci článokReduta patrí ku skvostom a dominantám metropoly SpišaČítajte 
“Je tam množstvo procesov, ktoré treba splniť, vybaviť všetky príslušné vyjadrenia a zabezpečiť inžiniersku 

činnosť. V prípade Reduty je potrebné urobiť komplexnú prípravu, vrátane znaleckých a pamiatkarských 
posudkov,” skonštatoval Bečarik s tým, že celková rekonštrukcia budovy Reduty je finančne aj časovo veľmi 
náročná a odhadom si vyžiada zhruba päť miliónov eur. 

Problémy robí najmä strecha, celý objekt je potrebné odvlhčiť a v dezolátnom stave je podľa primátora aj 
vybavenie divadla a vnútorné priestory. 

“Už len na projektovú prípravu nám treba 300 000 až 400 000 eur. So situáciou sme oboznámili aj predsedu 
Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Spišského divadla. Sme v poradí, aby sa to možno 
financovalo zo zdrojov kraja, ale tam sa to tiež nedá urýchliť. Uvidíme, čo sa nám v tom projekte podarí presadiť,” 
dodal. 

Aktuálne plány mesta 
Snahou mesta je v tejto súvislosti tiež v historickej časti Levočskej ulice vytvoriť uličku remesiel. 
Zároveň je v pláne aj z vlastných zdrojov na budúci rok zrekonštruovať poslednú časť námestia medzi 

cirkevným gymnáziom a Redutou. 
“Štyri chodníky, ktoré sú paralelné so Zimnou a Letnou ulicou, treba vydláždiť zámkovou dlažbou, upraviť 

terén, obnoviť lavičky. Tam sú náklady približne 60 000 eur, takže to by sme možno zvládli z nášho rozpočtu a 
pomocou našich pracovníkov cez mestský podnik, ktorý už je založený,” dodal na záver Bečarik. 

Fakty 
Reduta v Spišskej Novej Vsi je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1899 - 1902. 

Stála takmer pol milióna vtedajších korún a tešila sa nesmiernemu obdivu. 
Oslavovali ju ako “chrám krásy, dobra a pravdy”. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22183576/spisska-nova-ves-dotaciu-na-obnovu-reduty-neziskala.html


Dodnes sa na Slovensku zachovalo iba osem takýchto historicky cenných divadelných budov. 
Ide o trojpodlažnú stavbu s pozdĺžnym pôdorysom, so štyrmi hranolovými nárožnými vežam i so stanovou 

strechou, ktoré sú zakončené ozdobnými helmicami a lucernou. 
V súčasnosti sa tam okrem Spišského divadla nachádzajú aj výnimočná koncertná sála, reštaurácia a 

kaviareň, sídlia tam mestské kultúrne centrum i lokálna televízia. 
[Späť na obsah] 
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