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Andrej Kiska sa stal prvým nestraníckym
prezidentom Slovenska

Leteli zachrániť chlapca, 
sami prišli v Raji o život

Vyrastal v učiteľskej rodine.
Je druhýkrát ženatý a má 5
detí. V roku 1986 ukončil inži-
nierske štúdium v odbore
mikroelektronika na Elektro-
technickej fakulte Slovenskej
technickej univerzity v Brati-
slave. 

Po vysokej škole pracoval ako
projektant v spoločnosti Naftopro-
jekt v Poprade. V roku 1990 odišiel
do USA, kde pracoval ako predavač
v obchode na benzínovej pumpe,
neskôr ako pomocný robotník na
stavbe. Po roku a pol sa vrátil na Slo-
vensko ako spolumajiteľ obchodnej
spoločnosti, ktorá po pár týždňoch
skrachovala. 

Ako manažér a podnikateľ pra-
coval viac ako 15 rokov. Založil via-
ceré spoločnosti, najúspešnejšie
z nich Triangel a Quatro v roku 1996.
Spolu s priateľom založil v roku 2006
neziskovú organizáciu Dobrý Anjel.

Do prezidentskej kampane roku
2014 priniesol čerstvý vzduch. 

... marec 2014 ...

Prezidentom Slovenskej repub-
liky sa 15. júna stane občiansky

kandidát Andrej Kiska. V sobotňa-
jšom druhom kole prezidentských
volieb podľa oficiálnych výsledkov,
ktoré na nedeľnej tlačovej besede
zverejnila Ústredná volebná komi-
sia, získal občiansky kandidát An-

drej Kiska 1 307 065 hlasov oprávne-
ných voličov. Roberta Fica volilo 893
841 obyvateľov. Volebná účasť do-
siahla 50,48 percenta.

Kiska sa stal nielen novým pre-
zidentom, ale aj symbolom naj-
vážnejšej politickej porážky Fica.
„Zo všetkých prehier, ktoré Robert
Fico v politike utrpel, je druhokolo-
vá prezidentská porážka najosob-
nejšia a najťažšia,“ napísal vtedy
komentátor Marián Leško. Fico sa
podľa neho dostal presne tam, kde
nechcel byť – na zostupnú dráhu,
ktorú pred ním absolvovali Vladi-
mír Mečiar i Mikuláš Dzurinda.

„Chcem povedať, že to, čo som
sľúbil, aj splním. Sľúbil som, že bu-
dem prezidentom všetkých obča-
nov, že budem ľudí spájať a motivo-
vať. Sme krajina úžasných ľudí,
máme nádhernú krajinu a je len na
nás, ako to spojíme,“ vyjadril sa
Kiska 29. marca 2014, po sčítaní
všetkých hlasov z druhého kola vo-
ľby prezidenta.

MAREC 2014...

Niekedy človek nedokáže po-
chopiť kruté rany osudu,
ktoré si pre nás pripraví. Ako
keď sa v júli 2015 v Sloven-
skom raji zrútil záchranársky
vrtuľník a zahynuli v ňom
štyria muži, ktorých život-
ným poslaním bolo pomáhať
iným. 

Záchranársky vrtuľník Agusta
A109 K-2 vyrazil 17. júla 2015 na po-
moc desaťročnému nemeckému
chlapcovi, ktorý v Prielome Hor-
nádu utrpel zranenie hlavy. Skôr,
než sa k nemu dostali, sa však stroj
zachytil o elektrické vedenie
a zrútil sa z výšky 50 metrov do
Hornádu. Všetci štyria muži na pa-
lube zahynuli. 

Obeťami nešťastia boli 44-ročný
pilot Ľubomír Majerčák, 45-ročný
lekár Marek Rigda, 34-ročný letec-
ký záchranár Martin Svitana a 37-
ročný náčelník Horskej záchrannej
služby Slovenský raj Dušan Leskov-
janský. 

... júl 2015 ....

Svedkom tragédie bol český ha-
sič, ktorý bol na túre. Práve on volal
záchrannú službu k chlapcovi a vi-
del, čo sa stalo. 

Roklina Prielom Hornádu je
v úseku Lávka pod Kláštorskou rok-
linou až po Hrdlo Hornádu, kde

spadol záchranársky vrtuľník,
uzavretá. 

Na mieste sa budú vykonávať
záchranárske práce a taktiež sa bu-
de vyšetrovať príčina pádu vrtu-
ľníka.

Pád záchranárskeho vrtuľníka
v Slovenskom raji už vyšetruje po-
lícia. V súvislosti s tragickou neho-
dou začali trestné stíhanie vo veci
všeobecného ohrozenia.

Podľa Zuzany Turočekovej zo
spoločnosti AIR – TRANSPORT EU-
ROPE (ATE), ktorej zrútený vrtuľník
patrí, išlo o skúsenú posádku. Pilot
vrtuľníka mal za sebou 24-ročnú
kariéru a nalietal už vyše 1 800 le-
tových hodín. Pre vrtuľníkovú
záchrannú službu pracoval od roku
2009.

Jeho kolega 34-ročný záchranár
pracoval v spoločnosti 17 rokov.
Najprv ako letecký mechanik, ne-
skôr sa z neho stal záchranár.

Lekár leteckých záchranárov 
lietal v záchranárskom vrtuľníku 
13 rokov.

Spolu s nimi prišiel na palube
o život aj 37-ročný záchranár Hor-
skej záchrannej služby.

„Počas svojej dlhoročnej praxe
pomohli stovkám zranených, ktorí
boli v núdzi a zachránili niekoľko
desiatok životov. Včera počas
záchrannej akcie, žiaľ, vyhasli tie
ich. Za ich obetavú prácu a plné na-
sadenie im patrí veľké uznanie
a česť ich pamiatke,“ hovorí Turo-
čeková.

JÚL 2015...

Prezident Andrej Kiska dnes osla-
vuje päťdesiate piate narodeniny.
V júli minulého roku sa mu narodil
najmladší syn. K Natálii a Andrejovi
z prvého manželstva a Veronike

a Viktorovi zo súčasného vzťahu pri-
budol Martinko. Ostatné obdobie je
u Kiskovcov mimoriadne plodné.
Z pána prezidenta je už nejaký ten pi-
atok dvojnásobný starý otec.

Do konca septembra 2018
plánuje oznámiť, či bude opäť kan-
didovať na post hlavy štátu. Nové
prezidentské voľby sa budú konať
na jar 2019. Dovtedy sa Andrej Kiska

musí naučiť menej využívať lieta-
dlo. Robert Kaliňák mu totiž vyčíta,
že ním lieta príliš často a naposledy
ho so svojím tímom aj ovracal. 

PO ROKOCH...

PO ROKOCH...
Závery znaleckého dokazovania

a vyšetrovania potvrdili, že technický
stav vrtuľníka nebol príčinou tragé-
die. Podpísal sa pod ňu ľudský faktor.

Pád vrtuľníka spôsobil kontakt
rotorových listov s drôtmi elektrické-
ho vedenia.

Bola to, skrátka, séria nešťast-
ných okolností. Pilota oslepilo zapa-
dajúce slnko, a preto sa nemohol vy-
hnúť drôtom elektrického napätia,
ktoré boli zle viditeľné v ťažkom teré-
ne. 

Súvisiacou príčinou nehody bolo

podľa vyšetrovateľov aj počasie. „Svo-
jím svitom v smere proti letu vrtu-
ľníka pravdepodobne spôsobilo preh-
liadnutie drôtov elektrického vedenia
pilotom,“ zistili vyšetrovatelia.

Spoločnosť ATE Slovensko už
krátko po nehode potvrdila, že také

elektrické vedenia, ako bolo v Sloven-
skom raji, nie sú na leteckých ma-
pách. 

V zahraničí síce mávajú vrtu-
ľníky namontované strihače drôtov,
no podľa všetkého by v tomto prípade
nepomohli. 

Nikdy nehovor nikdy
Keď si myslíte, že vás ako novinára –

editora nemá čo pracovne prekvapiť, stále
sa niečo nájde. Stalo sa jedného augu-
stového popoludnia roku 2009, keď si nás
s kolegom zavolal do kancelárie vtedajší
šéfredaktor a šetrno-direktívne nám
oznámil, že jeden z nás musí prejsť z prin-
tu na web Korzára.

A tak som si zavesil na krk najväčšiu
profesijnú výzvu života. Web Korzára bol
vtedy len v plienkach, a tie pôrodné boles-
ti som si teda užil naplno. Nehynúca sláva
vtedajším kolegom zo SME, že mali so
mnou trpezlivosť.

Keď začali po prvých mesiacoch masív-
ne pribúdať čitatelia, pochopil som, že to už
nebude len taká sranda.Definitívny zlom bo-
li storočné júnové povodne z roku 2010. Vte-
dy som si asi naplno uvedomil, akú má web
obrovskú silu a že (väčšinou) vráti poctivú
editorskú a redaktorskú robotu.

Zvládli sme aj spoplatňovanie obsa-
hu, za ktoré som si vypočul asi najviac prí-
vlastkov zo živočíšnej a anatomickej ob-
lasti na svoju adresu v živote. Ale som rád,
že to tí, ktorí chcú čítať kvalitný obsah,
pochopili a ja im veľmi pekne ďakujem.

Vždy, keď pochybujem o tom, či ešte
má dnes práca v štandardných médiách
zmysel, pozriem si naše webové štatistiky.
Čísla nepustia a ja som šťastný, že Korzár
na internete číta mesačne pravidelne vyše
pol milióna ľudí.

Ak si dnes myslím, že ma už nemá čo
pracovne prekvapiť, tak si môžem byť istý,
že vzápätí príde niečo, čo ešte nebolo. Le-
bo na webe je to dvojnásobne tak, že ni-
kdy nehovor nikdy Martin Belej

Zástupca šéfredaktora pre web

„Gratulujem Korzáru k výročiu a teším
sa, že v Košiciach a tiež v celom našom re-
gióne funguje mienkotvorný denník, ktorý
má schopnosť promptne reagovať na naše
lokálne dianie. Korzár má veľký potenciál
formovať našu komunitu a posilňovať
v nás tie dobré stránky. My, čitatelia, zasa
nesmieme zabúdať, že tým, za aké správy
a informácie sme ochotní platiť, ovplyvňu-
jeme prácu týchto „našich“ domácich novi-
nárov. Podobne ako architektúra, je tak aj
regionálna tlač vizitkou nášho kraja. Ve-
ľmi oceňujem, že sa Korzár venuje okrem
dennej publicistiky aj s vážnejším témam,
týkajúcim sa nášho mesta. Preto želám
Korzáru aj do budúcnosti veľa pozitívne
naladených a rozhľadených čitateľov, so
záujmom o dianie v našom kraji, ktorí bu-
dú od novinárov vyžadovať poctivé a ove-
rené informácie. A novinárom želám veľa
odvahy ale aj rozvážnosti pri ich hľadaní.

Martin Jerguš, Útvar hlavného 
architekta mesta Košice 

BLAHOŽELANIE

14


