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Jaroslav Zápala, moderátor:  

"Univerzita v Košiciach sa stále spamätáva z ničivého decembrového požiaru strechy. Škody rátajú na 
milióny. Sanačné práce budú trvať ešte niekoľko dní."  

Jozef Demeter:  

"Takto pred mesiacom a pol horela strecha Prírodovedeckej fakulty. Hasiči s plameňmi bojovali šesť hodín."  

Muž:  

"Nie je to sranda."  

Muž:  

"Katastrofa. Vysoká škola, historická budova."  

Jozef Demeter, redaktor:  

"Strecha školy zhorela do tla. Škody odhadujú až na tri milióny eur. Zničený je aj interiér budovy, ktorý museli 
dekontaminovať."  

Richard Balciar, projektový manažér sanačnej firmy:  

"Prebieha chemické odstraňovanie splodín horenia. Celá budova bola zliata hasiacou vodou, to znamená, 
všetky tri podlažia boli zasiahnuté vlhkosťou, museli sme vlastne túto vodu odčerpať, vysušiť."  

Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:  

"Toto bola jedna z najviac zasiahnutých miestností, sekundárne bola zadymená cez tento digestor. Teraz 
momentálne je už dekontaminovaná."  

Jozef Demeter:  

"Budova dostáva novú, no zatiaľ provizórnu strechu, až kým sa nezačne s rekonštrukciou. Máte veľa práce?"  

Anton Baloník, pracovník sanačnej práce:  

"No teda statočne, len to počasie nám nepraje."  

Jozef Demeter:  

"Zima."  

Anton Baloník:  

"Zima, zima, ozaj tu nasnežilo štyridsať centimetrov, zhadzovali sme z celej strechy, materiál, takže zdržalo 
to, strašne to zdržalo."  

Jozef Demeter:  

"Šťastím v nešťastí bola táto protipožiarna stena spájajúca dve budovy. Zabránila tak rozšíreniu plameňov 
na ústav biologických vied."  

Neuvedený:  

"Čo by spôsobilo ďalšie dnes ťažko odhadnuteľné škody."  

Jozef Demeter:  

"Zachrániť sa podarilo aj najdrahší prístroj v celej budove. Nukleárnu magnetickú rezonanciu za približne 
milión eur. Prečo začalo horieť, je stále nejasné. Spod týchto dverí videli zamestnanci žiaru. Požiar vznikol 
pravdepodobne v tejto posluchárni."  

Gabriel Semanišin:  

"Zatiaľ nemáme oficiálne stanovisko, ale tu je iné miesto, kde došlo k prehoreniu strechy."  

Jozef Demeter:  

"Elektroinštalácia?"  



Gabriel Semanišin:  

"Pravdepodobne nejaký problém s drobným osvetľovacím telesom na tomto mieste, ale to by som nechal na 
odborníkov, ktorí vyšetrujú príčiny požiaru."  

 


