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Príhovor prezidenta Slovenskej Asociácie Zlatokopov 

Milé zlatokopky a zlatokopi, 

v minulom roku sme mali pomerne veľa akcií na malom priestore. Majstrovstvá sveta na Zlatých 

Horách boli príležitosťou porovnať si zručnosť pri ryžovaní zlata so zvyškom sveta pre mnohých z nás, ktorí 

nemajú možnosť cestovať za zlatokopectvom po celom svete. A bola to aj príležitosť, keď zlatokopi v srdci 

Európy dokázali celému zlatokopeckému svetu, že vedia zorganizovať takéto podujatie na vysokej úrovni. Z 

rozhovorov so zlatokopmi z celého sveta viem, že spokojnosť bola všestranná a organizáciu zo Zlatých Hôr 

“nenápadne” sem tam niekto natieral popod fúzy kolegom z Talianska, musím povedať, ze oprávnene. Ale 

snáď sa zlatokopi z Bielly poučili na chybách ich vlastnej organizácie a zobrali si dobrý príklad zo Zlatých Hôr. 

Z hladiska celoslovenského, myslím, že rok 2010 bol pestrý a dostatočne rušný na zlatokopeckej scéne. Osobne 

ma potešil návrat Zlatej Hodruše na zlatokopeckú scénu, je to tradičná lokalita spojená s históriou nielen ťažby 

zlata, ale aj so súťažným zlatokopectvom na Slovensku. Za úspech považujem i skutočnosť, že po rokoch 

usporadúvania sútaží na Slovensku má SAZ vlastnú časomieru, ktorá vylepší a zjednoduší prácu organizátorov 

zlatokopeckých podujatí. Premieru mala naša časomiera na zatváraní klaimov na Ihráči. Kvalitu a prednosti 

našej novej časomiery môžu pri zlatokopeckých podujatiach využívať všetky kluby a cechy SAZ zadarmo, veď 

na nadobudnutie tohoto zariadenia boli použité finančné prostriedky SAZ. 

Oproti minulému roku sa v pravidlách pre sútažiacich nič nezmenilo. Zmena nastala v pravidlách pre 

organizátorov veľkých podujatí, ako sú napríklad majstrovstvá republiky, alebo sveta. Na Zlatých Horách bol v 

kategórii tradičných panvíc obmedzený počet sútažiacich. Z tohoto dôvodu sa nie každému podarilo prihlásiť. 

Na zasadaní WGA sme odsúhlasili kategóriu tradičných panvíc ako oficiálnu. Dôsledkom pre organizátorov je, 

že musia umožniť každému záujemcovi prihlásiť sa do tejto kategórie. Pri majstrovstvách sveta je organizátor 

povinný rok dopredu stanoviť typ panvice, ktorú považuje za tradičnú, aby sútažiaci nezažili prekvapenie, keď 

pred nástupom do sútaže dostanú do ruky panvicu na pečenie... 

Na zatváraní klaimov sem-tam bolo počuť mená zlatokopiek a zlatokopov, ktorí budú reprezentovať 

Slovensko na MS 2011 v národnom družstve. Na základe úspechov sa to dalo ľahko vyčítať z tabuliek. Vo 

februári 2011 však do zostavy národného družstva zasiahlo niečo, s čím nikto nechcel počitať. Svoj súboj so 

zákernou chorobou prehral Jery Cat - Jarko Kocúr. Za rok 2010 bol napriek svojej chorobe najúspešnejším 

zlatokopom v kategórii mužov a na zatvaraní klaimov vyhral ešte i súťaž VIP. Jeho prínos pre zlatokopectvo je 

neodškriepitelný, bol to veselý človek, úspešný zlatokop a dobrý kamarát. Diskutoval vždy otvorene a pomohol 

kde sa len dalo. Ostane po ňom prázdne miesto nielen v národnom družstve, ale i v klaimoch na slovenských 

súťažiach, pri zlatokopeckých ohňoch, keď sa budú spievať trampské piesne. Ostane mu však navždy miesto v 

našich srdciach a on bude sledovať naše zápolenia od iných klaimov... Česť jeho pamiatke! 

  

 

Miroslav Nagy 

Prezident SAZ 
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Nekrológ 

Posledné zbohom Jerry Cat...  

Dlho som premýšľa, či a ako vôbec tento príspevok napísať. O týchto záležitos-

tiach sa totiž píše veľmi ťažko a hlavne v prípade, ak sa neviem od toho odosobniť, 

nakoľko Jarko patril medzi ľudí, mne veľmi blízkych. Vedela som však, že chcem, aby 

bolo v ročenke spomenuté, že nás Jaroslav Kocúr opustil skôr, ako si zaslúžil a po 

dohovore s prezidentom SAZ sme zvážili, že len napísať pár slov v jeho príhovore do 

tejto ročenky by bolo žalostne málo.  

Bola streda 16.2.2011 ráno a keď som si zapla facebook, našla som si od Jarko-

vej dcéry Renátky veľmi zvláštnu správu, ktorú som nevedela vôbec pochopiť – stálo v 

nej: „moja, mam pre teba zlu spravu...ocino rano zomrel :(( “   

O týchto veciach sa predsa nežartuje a pred dvoma týždňami to vyzeralo tak, že  Jarkov organizmus riadne zabo-

joval a že nad zákernou rakovinou začína víťaziť a ak by aj nevyhral, tak minimálne uhrá s ňou remízu. Ale žiaľ....To, že 

keď som sa po prvom šoku ako tak vspamätala a začal sa kolotoč telefonátov, kde som oznamovala ostatným zlatokopom 

hroznú správu a že aj chlapi plakali, nebudem ani opisovať.  V piatok sa v Lovinobani stretlo okolo 30 zlatokopov – s 

Jaroslavom  sa prišli naposledy rozlúčiť všetci čo mohli a ktorí považovali Jarka za svojho priateľa, skvelého človeka a v 

neposlednom rade za výborného zlatokopa. A aj o tom som chcela vlastne písať.... 

Prvýkrát som meno Jaroslav Kocúr zaregistrovala v roku 2002, keď v Lovinobani na domácej pôde vyhral kate-

góriu mužov, ale výrazne sa zapísal do našich pamätí, keď vyhral Majstrovstvá sveta v kategórii „amatéri“ v Revištskom 

Podzámči a odvtedy bol neprehliadnuteľný na každej zlatokopeckej súťaži ktorej sa zúčastnil. Pre všetkých ostatných 

súťažiacich bol vážnou konkurenciou a mali pred ním ako zlatokopom rešpekt. Ďalšie roky začal obsadzovať bodované 

pozície a nebolo ich málo. Posledným z jeho medzinárodných úspechov boli na MR v Poľsku v roku 2010, kde získal 

zlatú medailu v kategórii „5-členné družstvá“ a striebornú medailu v kategórii „muži“. Celý tento posledný rok mal veľmi 

pekné výsledky a tak dosiahol v celoročnom zlatokopeckom rebríčku krásne prvé miesto. Paradoxne,keď sa ako najús-

pešnejší zlatokop v roku 2010 nominoval do národného týmu na MS v Poľsku 2011, mu už nebolo dopriaté, aby sa zú-

častnil boja o medailu. Napriek tomu si myslím, že na týchto MS 2011 budeme v národnom týme bojovať o zlatú medailu 

šiesti. Jarko nás v tom nenechá samých a bude stáť pri nás – veď bol človek, ktorý nikdy nenechal nikoho v štychu a ak 

mohol vždy pomohol. A určite bude dohliadať na naše zlatinky, aj keď už len z pomyselného zlatokopeckého neba... 

Na súťažiach ho sprevádzala manželka Renátka, ktorá začala ryžovať v roku 2008 na Majstrovstvách SR a ČR na 

Ďurkovci. Myslím, že všetci uznajú, že Jarko odviedol ako učiteľ fantastickú prácu a z Renátky vychoval skvelú zlato-

kopku. Takto odovzdal časť svojich skúseností a jeho práca nevyšla nazmar. Veď jeho posledné želanie bolo, aby Renát-

ka neprestala súťažiť v ryžovaní zlata.  

Jarko odišiel si z 1. miesta – tak to robia slávne osobnosti... len tento Tvoj jediný hviezdny manier  si si mohol 

odpustiť... aj keď viem, že to nebolo plánované.... Navždy zostaneš v našich spomienkach.  

Česť Tvojej pamiatke! 

 

 

Danka Múčková 

viceprezidentka SAZ 

 
 

 

 

 

 

Zimné ryţovanie zlata 
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Dietersdorf 
 

Keď minulý rok na zimnom ryžovaní v hasičskej zbrojnici v Dietersdorfe na záver súťaže Robert Polzer 

prezentoval ,,tablo víťazov,, bolo jasné, že cieľom akcie je zrod zlatokopeckej tradície. Tablo víťazov je obraz s 

namalovaným dubom, ktorého listy menia každým rokom farbu: po každej súťaži zmenia tri listy farbu, zlatý, 

strieborný a bronzový s menami víťazov súťaže. 

Tento rok bola akcia sprevádzaná vysokou návštevnosťou, v hasičskej zbrojnici som napočítal do 50 lu-

dí. Prišli zlatokopi nielen z Rakúska, bolo tam zopár nemcov a ja s Klaudiou. Do hladiska sa zamiešalo hodne 

domácich, hlavne členov hasičského zboru. Od rána bolo vonku nádherné slnečné počasie a hala v ktorej stály 

súťažné claimy bola zaplavená svetlom. Všetci v dobrej nálade stáli netrpezlivo pred šiestimi súťažnými clai-

mami. Pravidlá boli jednoduché: doobeda si všetci odryžovali jedno kolo na volnej panvici a jedno kolo na 

tradičnej plechovej s plochým dnom (tzv. Steinerova panvica). Kto práve nesúťažil, tak mohol zbehnúť do asi 

10 m vzdialeného bufetu na pivo, alebo klobásku.  Pred obedovou prestávkou si zaryžovali ,,amatéri,, z hasič-

ského zboru. Plánovane sme opustili hasičskú zbrojnicu pred 12:00 smerom do jedálne, kde už čakal na nás 

teplý obed, nápoje a koláče. Ten teplý obed prišiel vhod. Aj napriek tomu, že vonku svietilo slnko, voda v 

claimoch nebola vyslovene vlažná. Dokonca si myslím, že číslo môjho claimu ( mal som 6 po celý deň) priamo 

súviselo s teplotou vody v tom claime v stupňoch celzia. Po každom kole som cítil ako mi praská v prstoch. 

Malo to pozitívny vplyv na výsledky ryžovania – nikto v tom claime dlho nevydržal a dosahovali sme celkom 

úctyhodné časy. 

Po obedovej prestávke nás organizátor prekvapil originálnou súťažou družstiev: 6 zlatokopov tvorilo 

jedno družstvo, všetci ryžovali naraz v tých 6 claimoch, ale len jeden z nich mal skúmavku. Ten, kto mal skú-

mavku musel vyberať zlato zo všetkých misiek. Tak sa u jedného claimu vždy vytvorila rada čakajúcich zlato-

kopov… Po tejto súťaži zase každý jeden zlatokop musel odryžovať jedno kolo s vlastnou panvicou a jedno 

kolo s tradičnou. Všetky výsledky z doobedia a poobedia sa spočítali, no a zlatokop/-ka s najlepším výsledkom 

sa mohol / mohla tešiť… Až do samotného vyhodnotenia nikomu nebolo jasné, že kto to bude. Keď povedali 

všetky umiestnenia, až po 4. miesto a ešte stále som nepočul moje meno, tak mi začalo byť aj teplo na tie 

skrehnuté prsty z posledného kola. Ušla sa mi bronzová medajla, s ktorou môžem byť s prihliadnutím na obsa-

denie súťaže celkom spokojný. Na druhom mieste skončil Peter Staller z Nemecka a všetkých nás porazila, 

,,prekvapivo,, Hilde Deinhoferová. 

Celkovo bolo 36 súťažiacich a 6 claimov. Z dôvodu fairplay nám Robert pred súťažou povedal, že v pr-

vom kole, kde museli všetci ryžovať na vlastných miskách (obdobne aj v ďalších kolách s tradičnou miskou), 

bude v každom kole tolko isto zlatiniek a je v našom záujme, aby sa to od nás nikto z nasledujúceho kola nedo-

zvedel, že kolko zlata sme našli. Aj z dôvodu utajenia sme skúmavky so zlatom hádzali ihneď po spočítaní zlata 

do klobúka pri jury. Vedlajším efektom je skutočnosť, že organizátor môže zlato použiť na ďalšej súťaži. 

 

Na porovnanie: s plochou panvicou som našiel všetky zlatinky za 2 minuty a 11 sekúnd, víťazka Hilde 

potrebovala na to len 1 minutu a 13 sekúnd. V tradičnej panvici som našiel všetky zlatinky za 2 minuty 56 

sekúnd, Hilde na to potrebovala 3 minuty a 59 sekúnd. To bolo v prvom kole. V druhom kole som úspešne 

odstránil z plochen panvice 3 zlatinky a Hilde sa dostala predomňa :o( 

 

Napriek tomu to bola vydarená akcia a na tretí ročník sa teším. Budem sa snažiť napraviť chyby z tohoto 

roku a snáď sa mi podarí umiestniť moje meno na tablo víťazov na list s iným ako bronzovým odtieňom. 

 

Autor článku: Miroslav Nagy 
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ZLATÁ BAŇA 2010 – OTVÁRANIE CLAIMOV 
KLUB ZLATOKOPOV PRI VÝCHODOSLOVENSKOM  

MÚZEU V KOŠICIACH 

 

 

Zlatokopeckú sezónu v roku 2010 sme začali otváraním claimov 

v Zlatej Bani na  11. ročníku súťaže v ryžovaní zlata, ktorý sa uskutočnil 

15. mája už tradične na rovnakom mieste. Počasie nám našťastie vydržalo 

a dážď prišiel až po súťaži.      

Claimy spoločne odomkli prezident SAZ Miroslav Nagy a vice-

prezidentka Danka Múčková. Súťažilo sa v 4. oficiálnych kategóriách 

(muži, ženy, juniori a 3 členné družstvá) a 2. neoficiálnych (deti 

a amatéri).  

Zaregistrovalo sa celkom 57 pretekárov a 10 trojčlenných druž-

stiev. V jednotlivých kategóriách súťažilo: muži – 25, ženy – 13, juniori – 6, amatéri – 9 a deti – 4. Vo finálo-

vých kolách sa niektorým zlatokopom podarilo vyryžovať všetky zlatinky a dosiahli veľmi dobré časy. Taktiež 

v kategórii družstiev boli dosiahnuté veľmi tesné výsledky. V priebehu súťaže sme zaregistrovali aj viaceré 

prepady pištoľníkov, ktorí obrali zlatokopov o cenné zlatinky. 

Večerný program, zábava a vystúpenie folklórneho súboru Zlatobančan sa presunuli do sály obecného 

úradu, kde sa neskôr riešilo aj organizovanie Majstrovstiev SR a ČR v ryžovaní zlata v Zlatej Bani v termíne 

22. – 24. júla 2011. Celkový priebeh súťaže bol bezproblémový, len nás mrzí že sme nemali funkčnú časomieru 

a muselo sa to riešiť stopkami.  

 

Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a dobrom priebehu súťaže a pozývame 

Vás na Majstrovstvá SR a ČR v ryžovaní zlata v Zlatej Bani. 

 

 

Výsledky: Zlatá Baňa 2010 

Kategória 1. 2. 3. 

MUŢI Verbich František Dobravský František Stašík Ľubomír 

ŢENY Múčková Daniela Kocúrová Renáta Dobravská Miroslava 

JUNIORI Diladiová Zuzana Adamec Matej Demčáková Paula 

3 ČLENNÉ 
DRUŢSTVÁ 

PRIEVIDZA      Do-
bravská Miroslava, 

Dobravský František, 
Verbich František 

STOPÁRI                     
Diladiová Zuzana,  

Diladi Pavol,    Džu-
gan Ján 

TROJSTOPÁRI                 
Kollárová Mária,  

Kozák,  Ivan,      Kol-
lár Jozef 

AMATÉRI Tuleň Zdenka Iľaško Kristián 

DETI Iľaško Kristián Oleksík Xavér Bačo Matej 

 

Autor článku: Stanislav Levendovský 
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SPIŠSKÁ KARBIDKA 2010 
PODTATRANSKÝ KLUB ZLATOKOPOV 

 

Koncom zimy, v sobotu 13.3.2010, zorganizoval Podtatranský klub zlatokopov 2. ročník zlatokopecké-

ho nohejbalového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev. Konečné poradie: Pištovci, Yamnik, 

Bôbari, Koňare, Korea, 3 Grácie. V podvečerných hodinách sme sa 

„vyšportovaní“ presunuli na Čingov, kde sa konal na „Ihle“ tradičný 

country bál (TIMID). 

Zlatokopecká súťaž Spišská karbidka 2010 (11. ročník) sa ko-

nala v sobotu 26.6.2010 v Chatovej osade Teplička pri Spišskej Novej 

Vsi. Prví súťažiaci sa stretli už v piatok večer, kde si pri zlatokopec-

kom ohníku pochutnávali na „čiastočne“ sponzorskom pive od PKZ. 

V sobotu sa súťažilo v nasledujúcich kategóriách: muži, ženy, juniori 

a trojčlenné družstvá. Každý súťažiaci dostal pri registrácii (v rámci 

štartovného) poukážky na jedivo („HAM, HAM“) a pitivo („GLO, 

GLO“). V kategórii juniori najlepší súčet časov z oboch kôl dosiahli 

Matej Adamec, Ivan Kozák a Zuzana Diladiová. V kategórii ženy boli 

najúspešnejšie Miroslava Dobravská, Renáta Kocúrová a Vladimíra 

Oleksíková. Z mužov boli už tradične výnimoční František Verbich, 

Marián Boršody a František Dobravský. V kategórii trojčlenné druž-

stvá najlepšiu zlatokopeckú zohratosť preukázalo družstvo v zložení: 

Miroslava Dobravská, František Dobravský, František Verbich. Okrem 

toho boli pre účastníkov pripravené aj tri originálne súťaže. 

Na počesť „amerických“ a „spišských“ zlatokopov bola už po 

druhý raz pripravená súťaž trojčlenných družstiev s názvom Čilkútom 

na Goldbach. V prvej fáze museli súťažiaci prejsť daný úsek na „cho-

duliach“ (prechod cez Chilkoot), potom jeden z nich musel preplávať na nafukovacom člne určitý úsek jazierka 

(splavovanie rieky Yukon) a ďalší povinne vyryžovať zlatinku, čo symbolizuje ryžovanie na Goldbachu (stre-

doveká zlatokopecká osada v neďalekej Markušovskej doline). Najlepšie sa darilo družstvu v zložení: Veronika 

Zubarová, Slavomír Tóth a Ľubomír Stašik. 

Súťaž Šľepi Spišak bola určená pre dvojčlenné družstvá. Súťažiaci v claime mal zaviazané oči a takto 

„naslepo“ si nasypal štrk do panvice, vyryžoval zlato a vložil ho do skúmavky. Jeho družstevný kolega ho 

mohol iba slovne usmerňovať. Po vzájomnej výmene dosiahlo najlepší čas bez straty zlatinky družstvo 

v zložení: Vladimíra Oleksíková a Richard Kaňa III. 

Počas zlatokopeckej horúčky na Klondiku boli veľkou vzácnosťou vajíčka. Súťaž Lačni Spišak bola pri 

registrácii zaradená ako „tajná“, t.j. súťažiaci nevedeli o čo pôjde. V prvej fáze si mal zlatokop na plechovej 

panvici upražiť vajíčko, toto skonzumovať a v tej istej panvici vyryžovať z vedierka štrku zlatinky. Pravidlá 

boli vysvetlené až tesne pred súťažením a tu sa ozvali hlasy (pravdepodobne plných žalúdkov po vynikajúcom 

guľáši od Majstra Maťa), že je to nehygienické, a tak sa od konzumácie priamo v súťaži upustilo. Niektorých 

„naturálnych“ zlatokopov to však neodradilo, nedali na tieto hlasy, a držali sa pôvodnej verzii,... a prenáramne 

im chutilo (mnohí im túto odvahu určite závideli, no nechceli si pripadať ako nenažranci). V tejto súťaži si 

najlepšie počínal Richard Kaňa III. V rámci podujatia bol pre divákov pripravený aj sprievodný program – 

škola ryžovania zlata. 

V závere by sme chceli poďakovať všetkým prítomným zlatokopom a divákom. Poďakovanie patrí aj 

nasledujúcim subjektom: Obec Teplička, Chatová osada Teplička, BETOL - Jaroslav Olejník, Lesy mesta 

Spišská Nová Ves s.r.o., SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Geológia PaB s.r.o. Spišská Nová Ves. 

Video zo súťaže a zopár fotografií sú na webovej stránke klubu: http://pkz.tym.sk/  

 

Autor článku a foto: Ľubo Stašík 

 
 

http://pkz.tym.sk/
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Zlatá Hodruša 2010 
Ešte sme to nezabudli.... 

  Hodruša-Hámre, 10.7.2010 

Dlho sme váhali či sa máme  tejto akcie 

zúčastniť. Nalákala nás však predstava 

ryžovania na troch rôznych miskách 

(číňak, kanada a platňa). pri takejto 

súťaži sa spoznávajú majstri remesla 

zlatokopeckého a okrem toho sa bude 

môcť aj na najbližších Majstrovstvách 

sveta prihlásiť do takýchto kategórií. A 

keď meterológovia predpovedali tro-

pické teplo, bolo rozhodnuté. Veď cez 

také teploty nerobia ani v Afrike. 

Ryžovisko bolo postavené hneď na 

hrádzi jazera, oproti reštaurácii, čo bol 

dobrý nápad, nakoľko slnko svietilo 

statočne. Výhodou bolo aj to, že nikto 

nevypadávala a každý si vlastne 6 x 

zaryžoval. Najprv prebehli kolá na 

čínskych klobúkoch, potom na kanad-

ských miskách a posledné kolá patrili 

gramoplatniam. Naši členovia si videli 

vcelku dobre, keď na čínskom klobúku 

patrilo prvé miesto Bosorke a v gra-

moplatnich vyhral Joe-Joe.   

V celkom súčte všetkých kôl skončil Marco-Polo na veľmi peknom 6. mieste a naša cechmajsterka do-

kázala, že ešte nepatrí do starého železa a obsadila bronzovú priečku.  

Túto súťaž ocenili viacerí a je dosť možné, že sa toho chytia i ostatné, kluby resp. cechy. Výhoda je že 

nikto po prvých kolách nie je turista a každý si zaryžuje rovnako. Fakt môžem zhodnotiť danú akciu ako veľmi 

vydarenú.  

 

Autor článku: Joe-Joe 

Prevzaté bez úprav z: http://www.goldpanning.eu/view.php?nazevclanku=zlata-hodrusa-

2010&cisloclanku=2010070001  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goldpanning.eu/view.php?nazevclanku=zlata-hodrusa-2010&cisloclanku=2010070001
http://www.goldpanning.eu/view.php?nazevclanku=zlata-hodrusa-2010&cisloclanku=2010070001
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MAJSTROVSTVÁ SVETA ZLATÉ HORY 
PODTATRANSKÝ KLUB ZLATOKOPOV – STOPÁRI 

 

Stopárov z PKZ na tohoročných majstrovstvách sveta zastu-

povali len Marika, Ria, Ivko, najmladší člen Matúš a Coly. Väčšia 

časť  “Trebišovčanov“ dala prednosť plážovaniu sa pri mori 

s rodinami a ostatní zostali doma. 

Cesta nám začala v piatok večer z Malých Ozoroviec smerom 

do historického mesta Telč v južných Čechách. V sobotu tam práve 

končili folkové prázdniny zavŕšené veľkým historickým jarmokom 

na námestí. Ubytovali sme sa v kempe pri rybníku Rožštein a vydali 

sme sa na obhliadku mesta. Všetkým sa nám staré mesto páčilo, 

jarmok a atrakcie boli super (hlavne ženy si prišli na svoje pri stán-

koch s náhrdelníkmi, príveskami a prstienkami z pekných trblieta-

vých kamienkov). Večer sme strávili v krčmičke pri rybníku, kde až 

do rána hrali gitary pri dobrom pive, ale my sme po predošlej preces-

tovanej noci dlho nevydržali. V nedeľu ráno sme sa rozlúčili so 

“starými známymi“ z predošlého večera a pokračovali v okružnej 

ceste po Čechách. Ďalšou zastávkou bola Kutná Hora - návšteva 

Kostnice so 40 000 kostrami ľudí z morového obdobia. Po oddychu a 

obede sme pokračovali cez Železný Brod do Zlatých Hor. Do cieľa 

sme dorazili večer o 20,30 hod. Tu nás už vítali zástupy slovače 

s otvorenými náručiami, chlebom, soľou a niečím tekutým a tuhým – 

už nepamätám čím ☺. Ďalší deň sme sa poobzerali po okolí 

a zaregistrovali sa.  

 

 

Počas súťažných dní sme v postupových kolách neoslňovali kvalitnými časmi, ale nestrácali sme zlatin-

ky a držali sme sa stále na postupových priečkach až do finále vo všetkých oficiálnych kategóriách. Marika 

svojim finálovým 24. miestom všetkých, ale hlavne seba veľmi milo prekvapila. Mňa, ako trénera jej skvelé 

umiestnenie veľmi potešilo. Dúfam, že sa jej bude dariť nabudúce ešte lepšie a dokáže vybojovať aj medailu. 

Na druhej strane ma trošku sklamal Ivan, ktorý po MS v Taliansku (1. miesto deti a 3. miesto juniori) si myslel, 

že už ryžovať vie a trénovať mu už netreba. Aspoň pochopil, že v takej kvalitnej konkurencii len mať šťastie 

nestačí. Jeho 4. miesto je pekný úspech, ale po zhliadnutí videa zistil, že to mohla byť aj medaila (možno aj 

zlatá). Dúfam, že si zobral z toho ponaučenie. Mne sa konečne tiež trošku zadarilo. Prvý krát na MS som sa 

dostal do finále a len o chlp mi ušla medaila. Pri vyberaní som položil panvicu na dosku tak rýchlo a prudko, že 

sa mi zlatinky zosunuli do zuba a musel som ich opäť vyplavovať, čo ma stálo stratu času a určite aj tretie 

miesto (časový rozdiel som si zistil po pozretí videa). Musím ale povedať, že by ma mrzelo viac, keby som 

skončil štvrtý. Lebo ako sa hovorí: „Lepšie je byť piaty ako štvrtý“. Napriek tomu som bol vyhlásený Majster 

republiky ČR a SR 2010. Ako jediný zástupca týchto dvoch krajín spomedzi mužov som bol vo finále MS. 

Časy vo finále mužskej kategórii boli doslova šialené! Čo si pamätám a určite aj tí starší môžu dosvedčiť, že 

tohto roku to bol rekord:  1. miesto - 1min. 10 sek. !!! 
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Naše finálové výsledky - muži: 5. miesto Coly, ženy: 24. miesto Marika, juniori: 4. miesto Ivan, Coly – 

MAJSTER ČR a SR 2010. V neoficiálnych kategóriách – 3-ky: štvrťfinále (Marika, Ivan, Coly), 5-ky: finále 

21. miesto (Marika, Jana, Aďa, Ivan, Coly), nočné 3-ky: 18. miesto 

(Marika, Ivan, Coly), deti: finále 31. miesto Matúš, tradičná panvica 

Batea (čínsky klobúk): finále 8. miesto Coly.  

 

Po rozlúčení sa so všetkými známymi, ktorí ešte neodišli, sme 

zbalili (napchali do auta) veci a hajde domov. Cesta bola veľmi dlhá. 

Vyrážali sme okolo piatej večer, no blúdili sme autom pred Ostravou 

rôznymi zle označenými obchádzkami. Tak sme došli domov až v ponde-

lok ráno za vidna. Cestou sme mali dosť času na rekapituláciu 

a hodnotenie a tak sme došli k rovnakému záveru: MS v Zlatých Horách 

boli veľmi dobre zorganizované (nielen preto, že sa nám tak zadarilo), či 

už sa to týka samotnej súťaže (opakovanie kôl = 0), večerných progra-

mov, sprievodných akcií, bufetov s občerstvením a stravou, kempom (až 

na výpadky vody), skrátka všetkým. Neviem aké to bolo v karavan kem-

pe, preto to nehodnotím. Podľa nášho názoru latku postavili dosť vysoko. Organizátori budúcich MS v Poľskej 

Zlotoryji sa budú musieť dosť snažiť aby ju prekonali. Necháme sa prekvapiť ☺ 
 

Autor článku: COLY 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatokopecký súťažný areál  na Zlatách Horách, Severná Morava, Česká republika.  
 

 

 

Foto: COLY 
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Kremnická Zlatinka 2010 
KREMNICKÝ KLUB ZLATOKOPOV 

 

Ako každý rok aj v roku 2010 chcel Kremnický Klub Zlatokopov 

usporiadať svoju súťaž Kremnická Zlatinka 2010 na starom dobrom mieste 

na Ihráč – Píle v už zaužívanom júnovom termíne. No vľúdila sa chybička 

a organizátor, teda my sme zistili, že chata je na tento termín obsadená. 

Jediný možný spôsob ako si neurobiť hanbu bolo nájsť iný vhodný termín. 

V tejto šlamastike pomohli trenčania, ktorí súhlasili s výmenou termínu. 

A tak sa nám dostalo cti usporiadať v roku 2010 rovno zatváranie klaimov 

a to 25. októbra. Prípravné práce v súťažnom areály prebiehali štandardne 

tak ako každý rok deň pred uskutočnením súťaže. V piatok sme doviezli 

materiál, postavili stan pre rozhodcov, klaimy, upravili terén a čakali na 

prvých hostí. Samozrejme súťaž sa konala až v sobotu, ale niektorí skalný 

zlatokopi chodia radšej už deň vopred. Predpoklad dobrej účasti sa splnil 

a už v piatok večer sa lúka začala plniť stanmi, celtami a inými prípravkami 

slúžiacimi na prežitie v noci. Sobota nás privítala pekným počasím. Ráno 

začali prichádzať ostatní zlatokopi so svojim menším alebo väčším sprievo-

dom. Svojou prítomnosťou nás po niekoľkých rokoch poctil aj Sivý Vlk alias 

Ivan Križáni.  Nakoniec sa do súťaže prihlásilo veľa súťažiacich. Súťažilo sa 

v štyroch kategóriách – muži, ženy, juniori, družstvá a v špeciálnej kategórii 

VIP. Samozrejme počas celej súťaže prebiehal Jack Pot. Samotná súťaž prebehla bez problémov a bitky 

v honbe za zlatinkami. Súťažiaci si do klaimov neliezli, nekradli si vedrá a nepotkýnali sa navzájom na ceste 

k rozhodcovskému stanu. Rozhodcovia posudzovali výkon zlatokopov na základe počtu odovzdaných zlati-

niek, dosiahnutého času ako aj správania sa zlatokopov v rozhodcovskom stane. Zaujímavá bola súťaž VIP, kde 

si súťažné zlato museli súťažiaci zakúpiť vyryžovaným „peniazom“. Po vyhlásení predbežných výsledkov po 

finálových kolách neboli podané žiadne protesty a tak nič nebránilo organizačnému výboru aby sa odobral do 

útrob chatky a v krátkom čase pripravil diplomy a ceny na záverečný ceremoniál odovzdávania cien.  

 

Poradie súťažiacich dopadlo takto : 

 
Kategória: muži     

       

p. meno priezvisko 
dosiahnutý 
čas /mm:ss/ 

počet 
zlatiniek 

penalita celkový čas 

1. František Verbich 1:47 8 0:00 1:47 

2. Ján Dţugan 1:51 8 0:00 1:51 

3. Jaroslav Kocúr 1:53 8 0:00 1:53 

4. Milan Némethy 2:10 8 0:00 2:10 

5. Marián Boršódy 1:45 7 3:00 4:45 

6. Ladislav Tuček 1:51 7 3:00 4:51 

7. Jozef  Kollár 1:58 7 3:00 4:58 

8. František Dobravský 2:27 7 3:00 5:27 

9. Lubomír Stašík 3:24 7 3:00 6:24 

10. Miroslav Kapsdorfer 2:10 6 6:00 8:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: ženy     
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p. meno priezvisko 
dosiahnutý 
čas /mm:ss/ 

počet 
zlatiniek 

penalita celkový čas 

1. Danka Mučková 1:36 6 0:00 1:36 

2. Mária Kollárová 2:01 6 0:00 2:01 

3. Helena Reţná 2:02 6 0:00 2:02 

4. Gréta Kapsdorferová 2:03 6 0:00 2:03 

5. Daniela Tučeková 2:13 6 0:00 2:13 

6. Renáta Kocúrová 2:27 6 0:00 2:27 

7. Barbora Dobravská 3:05 6 0:00 3:05 

8. Anna Verbichová 2:09 4 6:00 8:09 

9. Klaudia Keseliová 2:12 4 6:00 8:12 

10. Janka Sýkorová 3:25 4 6:00 9:25 

 

 

 

Kategória: juniori     

       

p. meno priezvisko 
dosiahnutý 
čas /mm:ss/ 

počet 
zlatiniek 

penalita celkový čas 

1. Matej Adamec 2:53 4 0:00 2:53 

2. Saskia Kapsdorferová 5:00 4 0:00 5:00 

3. Terezka Kapsdorferová 5:58 4 0:00 5:58 

4. Lenka Tučeková 4:05 2 6:00 10:05 

5. Tamara Dobravská 10:17 3 3:00 13:17 

 

Kategória: trojčlenné družstvá     

       

p. názov družstva 
dosiahnutý 
čas /mm:ss/ 

počet 
zlatiniek 

penalita celkový čas 

1. BOSORKA A POMOCNÍCI 4:11 7 0:00 4:11 

2. STOPÁRI   4:24 7 0:00 4:24 

3. ČAPRGINCI   4:34 7 0:00 4:34 

4. TRI GRÁCIE   4:55 7 0:00 4:55 

5. KREMNICA TEAM 5:55 7 0:00 5:55 

6. 2,8 PROMILE   6:07 7 0:00 6:07 

7. VDV PRIEVIDZA   4:25 6 3:00 7:25 

8. VLČIA SVORKA   7:29 7 0:00 7:29 

9. CATS   4:29 6 3:00 7:29 

10. TRI COLY   3:44 5 6:00 9:44 

11. AC - SPOJENÉ PĽACE 8:30 6 3:00 11:30 

 

V súťaži VIP sa celkovým víťazom stal Jaroslav Kocúr z Lovinobane. 

 

Celú súťaž sprevádzali príjemné tóny country klasiky. Po ukončení súťaže prezident Slovenskej Asociá-

cie Zlatokopov Herr Miro Nagy spolu so svojou asistentkou Dankou Múčkovou uzavreli klaimy. V štýle klasi-

ky sme zostali aj večer pri táboráku pri nekonečných rozhovoroch a zlatokopeckých historkách z celého sveta. 

Na druhý deň nám zostalo ešte trochu síl na uvedenie areálu do pôvodného stavu.   

 

Autor článku a foto: Miťo Gacov  
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Kalendár suťaží bodovaných SAZ a vybrané  
nebodované súťaže v roku 2011 

 

7.-.8.5.2011 

Otváranie klaimov, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 

SAZ bodovaná 

 

21.-22.5.2011 

Majstrovstvá Dolného Rakúska- nebodovaná 

 

27.-.29.5.2011 

MR Poľsko 

SAZ bodovaná 

 

3.-5.6.2011 

O zlatinku Beaver City - nebodovaná 

 

4.-5.6.2011 

Kremnica, Ihráč – Píla 

SAZ bodovaná 

 

2.-.3.7.2011 

Hodruša-Hámre 

SAZ bodovaná 

 

22.-.24.7.2011 

MR Slovenskej a Českej republiky, Zlatá Baňa 

SAZ bodovaná 

 

6.-7.8.2010 

Banská Bystrica, Moštenica 

SAZ bodovaná 

 

20.8.2011 

Zlaté Hory,ČR - nebodovaná 

 

22.-.28.8.2011 

MS Poľsko, Zlotoryja 

SAZ bodovaná 

 

9.-.11.9.2011 

Pikovice - Honzove Baštove MS v riečnom ryžovaní - nebodovaná 

 

17.9.2011 

Tužina – zatváranie claimov 

SAZ bodovaná 

 

23.-25.9.2011 

Pohár Jendy Červotoče – ČR - nebodovaná 
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Kalendár zostavila: Danka Múčková 

Zlatokopi v sieti 
 

Slovenské stránky 

http://www.goldpanning.sk – Slovenská Asociacia Zlatokopov 

http://www.goldpanning.eu/ - Cech zlatokopov Trenčín 

http://www.zlatokopi.sk/ - AuRUM fórum  

http://zlatokop.sk/ - Kto je kto v Slovenskej Asociácii Zlatokopov  

http://pkz.tym.sk/ - Podtatranský klub zlatokopov   

https://www.facebook.com/group.php?gid=175291188364 – skupina SAZ na facebook.com 

 

České stránky 

http://www.zlatokop.cz/ - Česká asociácia zlatokopov   

http://www.zlatokop.cz/CKZ/ - Český klub zlatokopov   

http://www.kmsz.cz/ - Klub moravskoslezských zlatokopov 

 

Poľské  stránky 

http://www.pbkz.pl/ - Poľská asociácia zlatokopov  

http://www.zlotoryja2011.pl/ - informácie o MS Zlotoryja 2011 

 

 

Svetová Asociácia Zlatokopov – tu nájdete ďalšie odkazy 

http://www.worldgoldpanningassociation.org/  
 

 

 

 

 

 
 Foto: Miťo Gacov 

 

 

http://www.goldpanning.sk/
http://www.goldpanning.eu/
http://www.zlatokopi.sk/
http://zlatokop.sk/
http://pkz.tym.sk/
https://www.facebook.com/group.php?gid=175291188364
http://www.zlatokop.cz/
http://www.zlatokop.cz/CKZ/
http://www.kmsz.cz/
http://www.pbkz.pl/
http://www.zlotoryja2011.pl/
http://www.worldgoldpanningassociation.org/
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Rebríčky bodovania SAZ pre jednotlivé kategórie 
za rok 2010 

 
Muţi za rok 2010 
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Foto: Ľubo Stašík 

Ţeny za rok 2010 

 
 

Juniori za rok 2010 
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Tradičné panvice (čínska, kanadská...) za rok 2010 

 
 
 
Zdroj: http://www.goldpanning.eu/download.php  
 
 

 

 
Foto: Miťo Gacov 

 
 

http://www.goldpanning.eu/download.php
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Odpočuté v klaimoch 
 

Súťaţná časomiera 
 

V súťažnom ryžovaní zlata ide vždy o čas a zlato. Chyby pri ,,páskovaní,, zlata sú tak isto ako chyby pri 

meraní časov podmienené ľudským faktorom. Podľa mojej skúsenosti sú ale odchýlky v časomiere hojnejšie 

kritizovanou chybou ako napáskované zlato. Po dlhom čase má aj SAZ vlastnú časomieru, ktorá zlepší súťažné 

podmienky na lokálnych podujatiach na Slovensku. Vďaka za to patrí Humusákovmu synovcovi Kubovi. Zo-

strojil časomieru podľa našich požiadaviek, pričom určite pomohla aj skutočnosť, že Kubo nejakú tú súťaž 

videl aj naživo. Premiera našej časomiery bola na zatváraní claimov na Ihráči a myslím, že úspešne. Výroba 

časomiery bola financovaná z pokladne SAZ. Časomiera je ovládaná pomocou software cez PC alebo laptop, 

ktoré už tak či tak sú súčasťou vybavenia každej súťaže. Cez USB je počítač spojený s modemom časomiery, 

na ktorý sú napojené jednotlivé ,,stopovacie,, moduly. Systém je dimenzovaný na meranie 30 súťažiacich, 

pričom každý ,,časomerač,, sleduje 5 súťažiacich. Týmto systémom odstránime chybu v meraní času, ktorá 

vznikne, keď 5 časomeračov má 5 nezávislých časomier (stopky, mobily atď). Naša nová časomiera je postave-

ná tak, aby sa dalo zabrániť aj nechcenému stopnutiu času jednotlivého súťažiaceho (keby sa časomeračovi 

šmykol prst...). Postup vychádzania z claimov aj naďalej budú zaznamenávať členovia jury na papier podľa 

čísla claimov. Ak by niektorý claim bol v počítači stopnutý viac ako jeden krát, pomocou písomného záznamu, 

alebo videozáznamu sa dá takáto chyba odstrániť. Pri väčších podujatiach, ako sú napríklad Majstrovstvá re-

publiky je možné časomieru pripojiť na projektor, displej alebo televízor na ktorom sa bude zobrazovať bežiaci 

čas súťažného kola pre divákov a súťažiacich. Časomiera je k dispozícii pre všetky cechy a kluby SAZ 

a dúfam, že pri organizovaní súťaží túto možnosť v plnom rozsahu využijeme. Prispeje to k zrýchleniu priebehu 

súťaže, zjednoduší to prácu jury pri vyhodnocovaní jednotlivých kôl, no a v neposlednom rade to zlepší pres-

nosť a objektivitu merania času ktorý strávime v claimoch... 

 

Autor článku: Miro Nagy 

.................................................................................................................... 
 Nový zlatokop v klaime 
 

Ahoj, som Marek Tibenský alias Tibák. Pochádzam z Trnavy. Som hľadač, ktorý celý život hľadal po-

klady. Držal som v rukách staré železo, ale aj staré zlato a až postupne som sa dostal ku zlatokopectvu, aj cez 

webovú stránku www.zlatokopi.sk. Nie každý začiatok je ľahký. Ani ten môj nebol ružový, alebo lepšie pove-

dané zlatý. Medzi zlatokopov som vstúpil v roku 2010, kde ma do tohto úžasného koníčka zasvätila Danka 

Múčková, za čo som jej veľmi vďačný. Neviem ani ako je to dávno, možno 5-6 rokov dozadu, som si od Joe-

Joa kúpil dve panvice s nádejou, že budem ryžovat zlato. Bola to nádej na zbohatnutie?! Nie. To by som musel 

žit buď v Amerike alebo v Austrálií. Tu tým ľudom ide o úplne niečo iné. Stretnúť sa, zabaviť sa a zasútažit si. 

  Po prvý krát som sa bol pozriet na sútaži v Hodruši - Hámre a bol som z toho milo prekvapený, ako to 

vyzerá byť jednoduché, to ryžovanie zlata. Ale pri mojom prvom ryžovaní na sútaži, ma realita dosť kruto 

prekvapila, lebo keď človek nepozná techniku ryžovania, tak mu poutekajú všetky zlatinky a potom sa čuduje, 

ako je to možné, že to na začiatku vyzeralo tak jednoducho. Už som tu písal o tom, ako som kúpil tie panvice 

od Joe-Joa? Tak vtedy som ho ani nevidel, lebo mi ich posielal poštou. Práve v Hodruši som ho spoznal. Je to 

milý a skoro stále usmievavý chlapík, ktorý srší stálym optimizmom. Možno že, keby som ho vtedy poznal 

osobne, tak by som bol už dávno medzi zlatokopmi. A moje spoznávanie slovenských zlatokopov pokračovalo 

v Tužine, kde som síce mal pekný výsledok, čo sa týka zlatiniek, ale mal som dlhý čas. V Moštenici, kde som 

nezískal ani jednu zlatinku, lebo ako som už spomínal, nemal som dobrú techniku pri ryžovaní. A bol som aj pri 

zatváraní klaimov v Kremnici, kde som získal všetky zlatinky, ale zase som mal dlhý čas. Každá jedna sútaž v 

ryžovaní zlata, je zážitok na celý život, ktorý odporúčam každému, kto to ešte neskúsil. Pri týchto akciách som 

spoznal veľa zaujímavých, ale hlavne milých a priateľských ľudí, ktorý sú mi už skoro ako rodina a ktorý mi 

poradili ako sa má správne ryžovat a čo k tomu všetko potrebujem. 
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Prvý krok, ktorý som musel podniknút, bol taký, že som si musel kúpiť panvicu s melodickým názvom - 

GRAMOPLATŇA, aby som mohol ryžovat na sútažiach, ktorú som si kúpil od COLY- ho z Malých Ozoro-

viec, okres Trebišov, ktorý ich doma vyrába a väčšina ľudí ich od neho má. Ja osobne som maximálne spokoj-

ný. 

 

Druhý krok, ktorý som  uskutočnil s mojou priateľkou, bol vstup do klubu Podtatranských zlatokopov 

pod vedením Lubomíra Stašíka. 

 

Všetci títo zlatokopovia, čo sa sútaže týka, majú hodnotiaci rebríček najlepších zlatokopov, ktorý sa na 

konci roka publikuje v ročenke a bol by som veľmi rád, keby sa tam objavilo aj moje meno. Týmto článkom by 

som rád vyjadril vďaku všetkým tým milým a úžasným ľudom, ktorý sa venujú ryžovaniu zlata. A ešte taká 

maličkosť - toto je môj prvý článok v ročenke, tak sa už teraz teším na další príspevok, ktorý tu budem na 

budúci rok publikovať a ktorý bude bohatší o skúsenosti a zážitky. 

                                                                                 

S pozdravom Marek Tibenský alias Tibák 

 
....................................................................................................................... 

Kríţovka o ceny 
 

Ako býva dobrou tradíciou, aj tento rok je pripravená súťaž o zlatý nuget, ktorý získa úspešný riešiteľ prilože-

nej krížovky, vyžrebovaním zo všetkých správných odpovedí. Krížovka je vložená ako samostatná príloha na 

konci ročenky. Ďalšie krížovky na voľné chvíle nájdete na stránke www.krizovky.sk 

......................................................................................................................... 
 

Príde muž domov,zoblečie si košeľu,otočí sa k svokre chrbtom a vraví:  

"Pľuj!!! Doktor vravel že hadí jed je na zápal najlepší!!!"  

 

X x x  

 

Slon sa kúpe vo vode, príde mravec a presviedča ho, aby vyliezol von. 

Napokon slon vylezie a mravec hovorí: ,,Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky“ 

 

X x x 

 

Vnúčik píše starým rodičom list: 

"Ahojte dedko a babka, 

v škole nám vraveli, že sa nemá klamať a mali by sme ku všetkým svojim klamstvám priznať, tak vám píšem. 

Cez prázdniny som potajomky otvoril jeden z tých veľkých pohárov so slivkovým lekvárom a skoro celý som 

ho zjedol. Aby ste nato neprišli tak som doňho nakakal a vrátil ho do police." 

Nato dedko babke vlepí facku: 

"Ja som ti vravel, že je to hovno a ty stále iba zcukornatel, zcukornatel..."  

 

X x x  

 

Stretnú sa dvaja zlatokopi: "Tak, ako sa ti darí?"  

- "Zle, hľadám zlato a nachádzam len samé diamanty!" 

 

X x x 
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Ročenka neprešla jazykovou úpravou, príspevky prevzaté z internetu alebo od uvedených autorov sú 

uverejnené v pôvodmom znení. 
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