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Prišla ďalšia smutná správa. Zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Košickej streetbalovej ligy Martin Kočiš († 48). V bratislavskej
nemocnici v utorok 25. januára podľahol covidu-19.

KOŠICE. „Správa o úmrtí Martina Kočiša, nášho Suma, ako sme ho volali, zasiahla celú basketbalovú komunitu v Košiciach. Bol to pre
nás človek s veľkým srdcom, ktorý stál pri zrode Košickej streetbalovej ligy od samého počiatku, teda celých 26 sezón. V mene všetkých,
ktorí sme ho poznali, by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a pozostalým," vyjadril sa za účastníkov tradičnej súťaže Dušan
Tokarčík.

Basketbalista, programátor, učiteľ

Martin Kočiš začínal s basketbalom v druholigovom klube Slávia UPJŠ Košice, ktorý bol predchodcom BK Tydam UPJŠ.

Po škole sa dal na trénerskú a rozhodcovskú kariéru. Prezývka Sumo mu ostala ešte z hráčskych čias. Pôsobil ako asistent trénera
žiačok v klube VSS Košice, jeho najväčším úspechom bolo 5. miesto v dorasteneckej lige a titul majstra Slovenska starších mini.

Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach, odbor kybernetika a umelá inteligencia. Pracoval v
súkromnej spoločnosti ako programátor pre U. S. Steel Košice.

Neskôr pôsobil aj ako učiteľ informatiky na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity Košice, na Gymnáziu M. R.
Štefánika i na ďalších školách.

Za svoj najväčší programátorský úspech považoval informačný systém handlingových operácií košického letiska.

Naposledy pracoval v Bratislave.

Bol dušou streetbalovej ligy

Založiť Košickú streetbalovú ligu sa Martin Kočiš rozhodol ako 21-ročný spolu s kamarátom, spoluhráčom a trénerom Štefanom
Daduľákom.

„Inšpirovalo nás veľké podujatie v Košiciach na Námestí osloboditeľov,“ zaspomínal si na začiatky novej súťaže v rozhovore pre Korzár v
roku 2020.

„Rozhodli sme sa urobiť niečo podobné, ale vo formáte ligy. Preto sme oslovili v lete oddychujúcich basketbalistov. A podarilo sa. Dnes
sme už štandardnou súčasťou športového kalendára v Košiciach, dobrou prípravou pre vrcholových basketbalistov, ale aj príjemným
súťažným rozptýlením pre amatérov.“

Pritom po nultom ročníku mal ešte dilemu, či sa oplatí robiť ligu v Košiciach.

„Ale vždy to boli hráči, ktorí chceli hrať, a tak sa nám to podarilo dotiahnuť až do štvrťstoročnice,“ povedal pred 25. ročníkom. Vlani sa
odohrala už 26. sezóna.

Občianske združenie Košická streetbalová liga ako hlavný organizátor bolo registrované v júni 2002.

„Liga sa hrala najprv systémom jedno družstvo - vlastné ihrisko. Hralo sa napríklad na ulici Cottbuskej, Bernolákovej a Jenisejskej,
zápasy sa uskutočnili takmer všade po celom meste. Finále sa konalo na ulici Milosrdenstva. V roku 2011 sme museli zmeniť ihrisko,
pretože mnohé sú zničené a nevyhovujú zápasovým podmienkam. Vďaka podpore mestskej časti Košice-Nad jazerom a Správe
mestskej zelene je posledné roky naše domovské ihrisko na Amurskej ulici.“

Zo začiatku bola liga prínosom hlavne pre mladých hráčov, pomáhala im v raste.

„Príkladom je napríklad Richard Körner, ktorý začínal hrať ligu v mladom veku a dnes je jedným z najlepších basketbalistov Slovenska.
Spomeniem aj ďalšie mená ako Emil Drábik, Alexander Lutter, Jozef Verešpej, Peter Lechman, Branislav Járay, dlhoroční extraligisti, z
tých mladších Dávid Matys, Filip Duda, Erik Mišinský, Adam Monček a Enriko Kerbes. Ďalšou skupinou boli hráči, ktorí už hrali extraligu a
reprezentovali Slovensko. Patria medzi nich Richard Leško, Richard Mišinský, Michal Baťka alebo Róbert Nuber. Prvé ročníky ligu hralo
aj známe športové trio bratov Jankovičovcov a dvojica bratov Zabavníkovcov. Ligu si zahrali aj ženy. Medzi najznámejšie patrili Jana
Stantienová a Jana Kováčová (Vacková), bývalé extraligistky, či Denisa Domiterová, dnes žijúca v USA, ktorá je držiteľkou rekordu v
počte trojbodových košov v jednom zápase, dala ich 33," bilancoval Martin Sumo Kočiš úspešné a obľúbené podujatie, ktoré vytvoril.
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V Košickej streetbalovej lige si každý rok zahrá okolo 70 až 80 basketbalistov.

„Jadro je rovnaké, asi 60 hráčov, nováčikov je vždy päť až desať. Liga je však dnes určite iná ako kedysi. Omladzuje sa, láka aj nových
hráčov. Na začiatku ju hrali starší basketbalisti a amatéri, nadšenci z ulíc. Keďže v Košiciach bola extraliga s kopou košických hráčov, tí v
lete ligu považovali za prípravu a zdokonaľovanie sa. Na začiatku vyčnievali len dve družstvá, dnes je to vyrovnané od prvého po
posledné družstvo. Víťazstiev o viac ako 50 bodov je menej, na začiatku boli takéto zápasy bežné. Finálový turnaj je dnes výkladnou
skriňou ligy a nikto dopredu netuší, kto ho vyhrá,“ povedal nám známy Košičan, ktorý býval na sídlisku Furča.

Martin Sumo Kočiš.

FOTO: ARCHÍV M. KOČIŠA

Autor: JAROSLAV VRÁBEĽ
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Online diskusia s odborníkmi, ktorí budú odpovedať aj na vaše otázky, bude v piatok od 10.00 h na našej stránke.

Zlatica Švajdová Puškárová Foto: TV Markíza

Strašiak mladých ľudí - skleróza multiplex postihuje z roka na rok viac Slovákov. Podľa štatistík viac žien ako mužov. Je to tajomná
choroba, o ktorej sa veľa nevie. Napáda mozog a zásadne ovplyvňuje život človeka. Na Slovensku trpí týmto ochorením takmer 8 000
ľudí. Ich počet z roka na rok rastie a vývoj ochorenia je často nepredvídateľný.

Priame a nepriame náklady na toto ochorenie neustále rastú. Podľa odborného článku v Lekárskych listoch len v minulom roku si toto
ochorenie vyžiadalo celkové náklady zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 57 miliónov eur. Dopadová analýza predpokladá, že v
roku 2030 spomínané náklady sa zdvojnásobia do výšky 126 mil. eur. Je možné vôbec vývoj nákladov na ochorenie zvrátiť? Dokážeme
sklerózu multiplex zachytiť včas a je pacientom dostupná efektívna liečba? Je počet chorých na Slovensku špecifický alebo len kopíruje
trend vo svete?

Na tieto i vaše otázky prostredníctvom aplikácie Slido budú odpovedať v druhej tohtoročnej online diskusii Vizonári v zdravotníctve
odborníci s moderátorkou Zlaticou Švajdovou Puškárovou.

Pozvanie prijali štátny tajomník rezortu zdravotníctva a autor dopadovej analýzy Róbert Babeľa, prezidentka Slovenskej neurologickej
spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a košickej nemocnice Zuzana Gdovinová, predsedníčka sekcie
Sclerosis Multiplex SNeS Marianna Vitková, zástupkyne zdravotných poisťovní Beata Havelková (VšZP), Monika Lainczová (Dôvera),
Iveta Schererová (Union) a Sociálnu poisťovňu bude reprezentovať Anna Ištvánová.

Diskusia sa začína v piatok (4. 2.) o 10.00 h a môžete ju naživo sledovať na našej stránke www.tvnoviny.sk v tomto článku.

Autor: zgalisova
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Online diskusia s odborníkmi, ktorí budú odpovedať aj na vaše otázky, bude v piatok od 10.00 h na našej stránke.

Zlatica Švajdová Puškárová Foto: TV Markíza

Strašiak mladých ľudí - skleróza multiplex postihuje z roka na rok viac Slovákov. Podľa štatistík viac žien ako mužov. Je to tajomná
choroba, o ktorej sa veľa nevie. Napáda mozog a zásadne ovplyvňuje život človeka. Na Slovensku trpí týmto ochorením takmer 8 000
ľudí. Ich počet z roka na rok rastie a vývoj ochorenia je často nepredvídateľný.

Priame a nepriame náklady na toto ochorenie neustále rastú. Podľa odborného článku v Lekárskych listoch len v minulom roku si toto
ochorenie vyžiadalo celkové náklady zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 57 miliónov eur. Dopadová analýza predpokladá, že v
roku 2030 spomínané náklady sa zdvojnásobia do výšky 126 mil. eur. Je možné vôbec vývoj nákladov na ochorenie zvrátiť? Dokážeme
sklerózu multiplex zachytiť včas a je pacientom dostupná efektívna liečba? Je počet chorých na Slovensku špecifický alebo len kopíruje
trend vo svete?

Na tieto i vaše otázky prostredníctvom aplikácie Slido budú odpovedať v druhej tohtoročnej online diskusii Vizonári v zdravotníctve
odborníci s moderátorkou Zlaticou Švajdovou Puškárovou.

Pozvanie prijali štátny tajomník rezortu zdravotníctva a autor dopadovej analýzy Róbert Babeľa, prezidentka Slovenskej neurologickej
spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a košickej nemocnice Zuzana Gdovinová, predsedníčka sekcie
Sclerosis Multiplex SNeS Marianna Vitková, zástupkyne zdravotných poisťovní Beata Havelková (VšZP), Monika Lainczová (Dôvera),
Iveta Schererová (Union) a Sociálnu poisťovňu bude reprezentovať Anna Ištvánová.

Diskusia sa začína v piatok (4. 2.) o 10.00 h a môžete ju naživo sledovať na našej stránke www.tvnoviny.sk v tomto článku.

Autor: zgalisova
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Prišla ďalšia smutná správa. Zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Košickej streetbalovej ligy Martin Kočiš († 48). V bratislavskej
nemocnici v utorok 25. januára podľahol covidu-19.

KOŠICE. „Správa o úmrtí Martina Kočiša, nášho Suma, ako sme ho volali, zasiahla celú basketbalovú komunitu v Košiciach. Bol to pre
nás človek s veľkým srdcom, ktorý stál pri zrode Košickej streetbalovej ligy od samého počiatku, teda celých 26 sezón. V mene všetkých,
ktorí sme ho poznali, by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a pozostalým," vyjadril sa za účastníkov tradičnej súťaže Dušan
Tokarčík.

Basketbalista, programátor, učiteľ

Martin Kočiš začínal s basketbalom v druholigovom klube Slávia UPJŠ Košice, ktorý bol predchodcom BK Tydam UPJŠ.

Po škole sa dal na trénerskú a rozhodcovskú kariéru. Prezývka Sumo mu ostala ešte z hráčskych čias. Pôsobil ako asistent trénera
žiačok v klube VSS Košice, jeho najväčším úspechom bolo 5. miesto v dorasteneckej lige a titul majstra Slovenska starších mini.

Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach, odbor kybernetika a umelá inteligencia. Pracoval v
súkromnej spoločnosti ako programátor pre U. S. Steel Košice.

Neskôr pôsobil aj ako učiteľ informatiky na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity Košice, na Gymnáziu M. R.
Štefánika i na ďalších školách.

Za svoj najväčší programátorský úspech považoval informačný systém handlingových operácií košického letiska.

Naposledy pracoval v Bratislave.

Bol dušou streetbalovej ligy

Založiť Košickú streetbalovú ligu sa Martin Kočiš rozhodol ako 21-ročný spolu s kamarátom, spoluhráčom a trénerom Štefanom
Daduľákom.

„Inšpirovalo nás veľké podujatie v Košiciach na Námestí osloboditeľov,“ zaspomínal si na začiatky novej súťaže v rozhovore pre Korzár v
roku 2020.

„Rozhodli sme sa urobiť niečo podobné, ale vo formáte ligy. Preto sme oslovili v lete oddychujúcich basketbalistov. A podarilo sa. Dnes
sme už štandardnou súčasťou športového kalendára v Košiciach, dobrou prípravou pre vrcholových basketbalistov, ale aj príjemným
súťažným rozptýlením pre amatérov.“

Pritom po nultom ročníku mal ešte dilemu, či sa oplatí robiť ligu v Košiciach.

„Ale vždy to boli hráči, ktorí chceli hrať, a tak sa nám to podarilo dotiahnuť až do štvrťstoročnice,“ povedal pred 25. ročníkom. Vlani sa
odohrala už 26. sezóna.

Občianske združenie Košická streetbalová liga ako hlavný organizátor bolo registrované v júni 2002.

„Liga sa hrala najprv systémom jedno družstvo - vlastné ihrisko. Hralo sa napríklad na ulici Cottbuskej, Bernolákovej a Jenisejskej,
zápasy sa uskutočnili takmer všade po celom meste. Finále sa konalo na ulici Milosrdenstva. V roku 2011 sme museli zmeniť ihrisko,
pretože mnohé sú zničené a nevyhovujú zápasovým podmienkam. Vďaka podpore mestskej časti Košice-Nad jazerom a Správe
mestskej zelene je posledné roky naše domovské ihrisko na Amurskej ulici.“

Zo začiatku bola liga prínosom hlavne pre mladých hráčov, pomáhala im v raste.

„Príkladom je napríklad Richard Körner, ktorý začínal hrať ligu v mladom veku a dnes je jedným z najlepších basketbalistov Slovenska.
Spomeniem aj ďalšie mená ako Emil Drábik, Alexander Lutter, Jozef Verešpej, Peter Lechman, Branislav Járay, dlhoroční extraligisti, z
tých mladších Dávid Matys, Filip Duda, Erik Mišinský, Adam Monček a Enriko Kerbes. Ďalšou skupinou boli hráči, ktorí už hrali extraligu a
reprezentovali Slovensko. Patria medzi nich Richard Leško, Richard Mišinský, Michal Baťka alebo Róbert Nuber. Prvé ročníky ligu hralo
aj známe športové trio bratov Jankovičovcov a dvojica bratov Zabavníkovcov. Ligu si zahrali aj ženy. Medzi najznámejšie patrili Jana
Stantienová a Jana Kováčová (Vacková), bývalé extraligistky, či Denisa Domiterová, dnes žijúca v USA, ktorá je držiteľkou rekordu v
počte trojbodových košov v jednom zápase, dala ich 33," bilancoval Martin Sumo Kočiš úspešné a obľúbené podujatie, ktoré vytvoril.
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V Košickej streetbalovej lige si každý rok zahrá okolo 70 až 80 basketbalistov.

„Jadro je rovnaké, asi 60 hráčov, nováčikov je vždy päť až desať. Liga je však dnes určite iná ako kedysi. Omladzuje sa, láka aj nových
hráčov. Na začiatku ju hrali starší basketbalisti a amatéri, nadšenci z ulíc. Keďže v Košiciach bola extraliga s kopou košických hráčov, tí v
lete ligu považovali za prípravu a zdokonaľovanie sa. Na začiatku vyčnievali len dve družstvá, dnes je to vyrovnané od prvého po
posledné družstvo. Víťazstiev o viac ako 50 bodov je menej, na začiatku boli takéto zápasy bežné. Finálový turnaj je dnes výkladnou
skriňou ligy a nikto dopredu netuší, kto ho vyhrá,“ povedal nám známy Košičan, ktorý býval na sídlisku Furča.

Martin Sumo Kočiš.

FOTO: ARCHÍV M. KOČIŠA

Autor: JAROSLAV VRÁBEĽ
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