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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Hokejová mládeţ sa pripravuje aj s trénerom so skúsenosťami z ruskej MHL 

     [slovenskyvychod.sk; 23/05/2016; -BRN- ; Zaradenie: Šport] 

1.2. Rada SZĽH: Pozrite si, čo sa schválilo. Pálffy povedal, ţe dá kandidáta 

     [sportinak.sk; 26/05/2016; Michal Červený ; Zaradenie: hokej] 

1.3. Rada SZĽH ONLINE. V nových voľbách postaví Pálffy kandidáta 

     [sportinak.sk; 26/05/2016; Michal Červený ; Zaradenie: hokej] 

1.4. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [bystrica.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Bystrica] 

1.5. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [novezamky.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.6. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [kosice.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Košice] 

1.7. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [brezno.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Brezno] 

1.8. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.9. Kam vyraziť na Deň detí 2016 

     [najmama.aktuality.sk; 27/05/2016; Redakcia magazínu Najmama ; Zaradenie: Najmama.sk] 

1.10. Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cenu fair play získal Pálffy 

     [teraz.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.11. Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cena fair play pre Pálffyho 

     [sme.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej - Slovensko] 

1.12. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [presov.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Prešov] 

1.13. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [poprad.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

1.14. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [lucenec.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Lučenec] 

1.15. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 
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     [zvolen.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Zvolen] 

1.16. Čo ponúkne jún v Spišskej? 10 podujatí, ktoré by nemali ujsť vašej pozornosti 

     [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.17. Muţa, na ktorého spadol vrchol stromu, ratovali leteckí záchranári 

     [24hod.sk; 27/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.18. Air-Transport Europe: Muţa, na ktorého spadol vrchol stromu, ratovali leteckí záchranári 

     [hlavnespravy.sk; 27/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa ; Zaradenie: Z domova] 

1.19. Muţa, na ktorého spadol vrchol stromu, ratovali leteckí záchranári 

     [teraz.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.20. Aktuálne INFO: Na Spišskú sa rúti čierňava, kedy to má vypuknúť? 

     [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Marcel Mojţiš ; Zaradenie: Spišská] 

1.21. Retronádhera v Spišskej: Do mesta dorazili autá, aké beţne nestretnete! FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.22. Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

     [korzar.sme.sk; 27/05/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.23. Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

     [webnoviny.sk; 27/05/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.24. Leteckí záchranári sa nezastavia ani cez víkend: V piatok leteli k ťaţko zranenému muţovi 

     [poprad.dnes24.sk; 27/05/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.25. Ţiga Pálffyho ocenili za prácu s mládeţou 

     [tvnoviny.sk; 27/05/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: TVnoviny] 

1.26. Radu otvorili sezónne ocenenia, cena fair play pre Pálffyho 

     [hlavnespravy.sk; 27/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann ; Zaradenie: Šport] 

1.27. Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cenu fair play získal Pálffy 

     [24hod.sk; 27/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.28. Radu otvorili sezónne ocenenia, cena fair play pre Pálffyho 

     [hokej.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.29. Na Adamcových dňoch vystúpia spevácke zbory z východu Slovenska 

     [korzar.sme.sk; 27/05/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.30. Pálffyho ocenili za mládeţ, jeho skupina dá vlastného kandidáta na šéfa SZĽH 

     [tvnoviny.sk; 27/05/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: TVnoviny] 

1.31. Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 

     [hokej.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.32. Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 

     [sjz.sk; 27/05/2016; TASR, Foto: TASR, ilustračné foto ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.33. Igor Nemeček: Najťaţšie obdobie v mojom ţivote... toľko bahna 

     [sport.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.34. Nemeček prehovoril o najťaţšom ţivotnom období: Toľko bahna, čo sa na mňa vylialo... 

     [cas.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.35. Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 
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     [konzervativnyvyber.sk; 27/05/2016; KV, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.36. Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 

     [hlavnespravy.sk; 27/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann ; Zaradenie: Šport] 

1.37. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [michalovce.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

1.38. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [revuca.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Revúca] 

1.39. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [roznava.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Roţňava] 

1.40. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [moravce.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Moravce] 

1.41. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [humenne.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

1.42. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [ruzomberok.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Ruţomberok] 

1.43. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [nitra.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Nitra] 

1.44. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [hlohovec.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Hlohovec] 

1.45. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [ziar.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Ţiar] 

1.46. Rada SZĽH schválila dátum mimoriadneho kongresu 

     [sport.sk; 27/05/2016; ŠPORT.SK ; Zaradenie: sport.sk] 

1.47. Veľký prehľad akcií po celom Slovensku: Ako osláviť Deň detí? 

     [cas.sk; 27/05/2016; Michal Húska, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.48. ONLINE: SZĽH schvaľuje nové Stanovy aj o budúcich voľbách prezidenta 

     [sport.sk; 27/05/2016; ŠPORT.SK ; Zaradenie: sport.sk] 

1.49. Druholigové lúčenie so sezónou 

     [korzar.sme.sk; 27/05/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Šport] 

1.50. Hasiči z Košíc sú v kraji najlepší 

     [korzar.sme.sk; 27/05/2016; Kristián Sabo ; Zaradenie: Spravodajstvo] 
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1.51. Na pilčíka v Hnilci spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

     [netky.sk; 27/05/2016; SITA ] 

1.52. Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

     [nextfuture.sk; 27/05/2016; Next Future SITA ] 

1.53. Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

     [rozhovory.sk; 27/05/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.54. Prevrátil dodávku so šiestimi ľuďmi a ušiel 

     [korzar.sme.sk; 27/05/2016; Kristián Sabo ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.55. SZĽH odštartoval sezónnymi oceneniami, cena fair play pre Pálffyho 

     [netky.sk; 27/05/2016; TASR ] 

1.56. Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cenu fair play získal Pálffy 

     [infospravy.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej] 

1.57. Cena fair play pre Ţigmunda Pálffyho 

     [hokejportal.net; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

1.58. Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať 

     [hokejportal.net; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

1.59. Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať 

     [osporte.sk; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

1.60. Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať 

     [netky.sk; 27/05/2016; SITA ] 

1.61. Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: Je ťaţké zniesť toľko kritiky 

     [netky.sk; 27/05/2016; TASR ] 

1.62. Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: Je ťaţké zniesť toľko kritiky 

     [infospravy.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej] 

1.63. Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách stúpol aţ 19-

násobne 

     [pcrevue.sk; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.64. FOTO+VIDEO: Veterány v Mestskom parku 

     [kosicednes.sk; 27/05/2016; košice:dnes ; Zaradenie: Udalosti] 

1.65. Skladba cti 

     [Rádio Slovensko, 13:00; Pozor, zákruta!; 27/05/2016;  Igor Michalčík; Zaradenie: z domova] 

1.66. Druholigové lúčenie so sezónou 

     [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 7; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.67. Hasiči z Košíc sú v kraji najlepší 

     [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 2; (krs) ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.68. Na pilčíka spadol strom 

     [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 3; (sita) ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.69. Prevrátil auto so šiestimi ľuďmi a ušiel 

     [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 2; (krs) ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.70. Z rodinného ţidovského transportu sa nevrátil nikto 
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     [korzar.sme.sk; 28/05/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.71. Sever Slovenska môţu potrápiť búrky s krúpami a intenzívnymi lejakmi 

     [netky.sk; 28/05/2016; TASR ] 

1.72. Krásnemu počasiu neverte, hrozia búrky: Výstraha SHMÚ pre tieto oblasti! 

     [pluska.sk; 28/05/2016; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

1.73. Víkend s letnými teplotami budú sprevádzať búrky: Na intenzívne lejaky si dajte pozor v týchto 

oblastiach! 

     [cas.sk; 28/05/2016; TASR ; Zaradenie: Správy] 

1.74. Z tepla sa veľmi nevytešujte, najmä ak ste z týchto okresov. Hrozia silné búrky 

     [tvnoviny.sk; 28/05/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: TVnoviny] 

1.75. Sobota bude slnečná, ale hrozia aj búrky s krupobitím 

     [aktualne.sk; 28/05/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.76. Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať za šéfa SZĽH 

     [webnoviny.sk; 28/05/2016; SITA ; Zaradenie: Hokej] 

1.77. Adamcove dni spomienkou na významnú osobnosť: V Košiciach zaznejú skladby od renesancie po 

súčasnosť 

     [kosice.dnes24.sk; 28/05/2016; Lenka Fedorová ; Zaradenie: Košice] 

1.78. Doxxbet liga: Tatran Prešov má postup vo vlastných rukách 

     [sport.sk; 28/05/2016; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.79. Prešov nevyuţil šancu, jedno kolo pred koncom na čele VSS! 

     [profutbal.sk; 28/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.80. Prešov nevyuţil šancu, VSS má všetko vo svojich rukách! 

     [profutbal.sk; 28/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.81. Čo najviac zaujalo Novovešťanov? 5 najčítanejších článkov celého týţdňa 

     [spisska.dnes24.sk; 29/05/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.82. Za víkend dve obete na ţeleznici v dedine pri Slovenskom raji 

     [cas.sk; 29/05/2016; vr, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.83. V Smiţanoch vlak zabil ďalšieho človeka 

     [24hod.sk; 29/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.84. V Smiţanoch zrazil vlak ţenu, zraneniam podľahla 

     [24hod.sk; 29/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.85. Tragédia na východnom Slovensku: Vlak na priecestí zrazil dôchodkyňu Helenu († 84)! 

     [cas.sk; 29/05/2016; vr, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.86. V Smiţanoch vlak zabil ďalšieho človeka 

     [teraz.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.87. Vlak zrazil dôchodkyňu, zraneniam na mieste podľahla 

     [korzar.sme.sk; 29/05/2016; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.88. V Smiţanoch zrazil vlak ţenu, zraneniam podľahla 

     [teraz.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.89. V Smiţanoch zrazil v sobotu vlak ţenu, zraneniam podľahla 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

     [hlavnespravy.sk; 29/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR- Ladislav Kavecký ; Zaradenie: Z domova] 

1.90. Vlak zabil na priecestí dôchodkyňu 

     [pravda.sk; 29/05/2016; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.91. Tragédia na ţelezničnom priecestí: Rýchlik zrazil ţenu, podľahla zraneniam 

     [spisska.dnes24.sk; 29/05/2016; Marcel Mojţiš ; Zaradenie: Spišská] 

1.92. Na priecestí v Smiţanoch zrazil vlak počas víkendu dvoch chodcov 

     [korzar.sme.sk; 29/05/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.93. Vlak zrazil na priecestí ţenu. Tá zraneniam na mieste podľahla 

     [poprad.dnes24.sk; 29/05/2016; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.94. Nešťastie na slovenských koľajniciach: Chodec nepreţil zráţku s vlakom 

     [pluska.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.95. Dôchodkyňa (†84) nerešpektovala výstraţné znamenia: Rýchlik ju na mieste usmrtil 

     [topky.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: topky.sk] 

1.96. Ţena šla cez závorami zabezpečené priecestie, zrazil ju vlak 

     [webnoviny.sk; 29/05/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.97. Svetelná signalizácia nezabránila tragédii: Dôchodkyňu zrazil rýchlik 

     [pluska.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.98. Star. Ţiaci U15 - 8. kolo 

     [profutbal.sk; 29/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.99. Loky premrhala dvojgólové vedenie, nevyuţila zakopnutie VSS a Prešova 

     [profutbal.sk; 29/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.100. Star. Ţiaci B U14 - 8. kolo 

     [profutbal.sk; 29/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.101. Obrovská tragédia: V Smiţanoch zrazil vlak ţenu. Nemala šancu 

     [aktualne.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.102. Zakliate Smiţany: Dve vlakové nehody po sebe. Dvakrát smrť 

     [aktualne.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.103. Ţena šla cez závorami zabezpečené priecestie, zrazil ju vlak 

     [rozhovory.sk; 29/05/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.104. Vlak zabil na priecestí dôchodkyňu 

     [nextfuture.sk; 29/05/2016; Next Future SITA ] 

1.105. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 30. mája 

     [korzar.sme.sk; 29/05/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.106. Kam za kultúrou - pondelok 30. mája 

     [korzar.sme.sk; 29/05/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.107. Prehľad správ – Chodca usmrtil vlak 

     [Rádio Slovensko, 22:00; Rádioţurnál Slovenského rozhlasu; 29/05/2016;  Peter Kollárik; Zaradenie: z domova] 

1.108. Ak natrafíte na chránené zviera 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 29/05/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.109. Absurdná teledaň 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 29/05/2016;  Ján Tribula; Zaradenie: z domova] 

1.110. Dardanely in Markušovce open again 

     [The Slovak Spectator; 11/2016; 30/05/2016; s.: 10; by Spectator staff from press reports ; Zaradenie: FEATURE] 

1.111. Vlak zrazil dôchodkyňu, na mieste zomrela 

     [Korzár; 125/2016; 30/05/2016; s.: 4; rob ; Zaradenie: Región] 

1.112. Detský in line pohár 

     [Prešovský večerník; 30/05/2016; s.: 7; vz ; Zaradenie: Šport] 

1.113. Mlad. Ţiaci U12 - 8. kolo 

     [profutbal.sk; 30/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.114. Mlad. Ţiaci U13 - 8. kolo 

     [profutbal.sk; 30/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.115. Vlak zabil dôchodkyňu 

     [Plus jeden deň; 125/2016; 30/05/2016; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.116. Vlak zrazil na priecestí dôchodkyňu (+ 84) 

     [Nový Čas; 125/2016; 30/05/2016; s.: 6; iglu, vr, tasr ; Zaradenie: VÝCHOD] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Hokejová mládeţ sa pripravuje aj s trénerom so skúsenosťami z ruskej MHL 

 [slovenskyvychod.sk; 23/05/2016; -BRN- ; Zaradenie: Šport] 

http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/sport/2969-hokejova-mladez-sa-pripravuje-aj-s-trenerom-so-skusenostami-z-ruskej-mhl 

 

Aj keď hokejová sezóna 2015/2016 je uţ na konci, tímy nezaháľajú a začínajú prvé fázy letných príprav na tú 

nasledujúcu. Výnimkou nie je ani michalovský mládeţnícky klub HK Mládeţ. Ten opäť bude reprezentovať mesto 

Michalovce vo všetkých kategóriách, teda aj v novovzniknutej kategórii kadetov. Jej trénerom sa stal Tibor Tartaľ, ktorý 

má skúsenosti aj zo zahraničia. 

 

Prvá fáza do konca júna 

 

Mládeţnícke druţstvá začali prípravu na suchu v prvých dňoch mesiaca máj. Prvá fáza letnej prípravy potrvá osem 

týţdňov, aţ do konca školského roka, čiţe do júna. "Tento týţdeň je uţ tretím, kedy hráči naháňajú kondíciu pre 

nastávajúcu sezónu. Letnú prípravu odštartovali všetky kategórie, od juniorky aţ po najmladšie prípravky," uviedol na 

margo prípravy manaţér HK Mládeţ Michalovce, Jozef Kuţma, ktorý nás následne oboznámil s tým, ako letná príprava 

prebieha. "Trénujeme na viacerých miestach, či uţ je to zimný štadión, ihrisko V. ZŠ, telocvični tejto školy alebo v 

Mestskej športovej hale. Chlapci z dorastu a juniorky chodia aj na spinning (vytrvalostné bicyklovanie) a takisto je 

niekoľko tréningov aj v priestoroch R+R Fitnes. Príprava je teda pestrá," dodal ešte k letnej zaberačke Jozef Kuţma. 

 

Nová kategória - kadeti 

 

http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/sport/2969-hokejova-mladez-sa-pripravuje-aj-s-trenerom-so-skusenostami-z-ruskej-mhl
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HK Mládeţ Michalovce postaví svoje druţstvá v sezóne 2016/2017 znova do všetkých kategórií, teda aj do 

novovzniknutej - kadetov. Ide o tohtosezónnych ôsmakov a deviatakov, ktorí by mali vytvoriť kategóriu pred dorastom. 

"Liga by mala byť celoslovenská. Je rozdelená na viacero častí. Hlavnú časť bude hrať top dvanásť tímov z celého 

Slovenska. Ostatné tímy sú rozdelené do troch skupín, a to Západ, Stred a Východ. Z východného Slovenska sú medzi 

top tímy zaradené Košice, Prešov, Poprad a Spišská Nová Ves. My začneme v druhej časti a našimi súpermi budú 

Humenné, Trebišov a Bardejov. Po dvanástich kolách sa liga spojí s polovicou zo stredného Slovenska. Ešte to presne 

nie je celkom ujasnené, ako bude liga fungovať, no uţ teraz je zrejmé, ţe sa uţ počas sezóny bude dať dostať medzi 

slovenskú elitu a tú nastávajúcu odštartovať v top dvanástke," poznamenal k novej súťaţi Jozef Kuţma. My len dodajme, 

ţe finálna top dvanástka najlepších sa zostavovala z výsledkov deviatych ročníkov z posledných desiatich rokov a dostali 

sa do nej po štyri najlepšie tímy z východného, stredného a západného Slovenska. "Definitíva o presnom zloţení 

druţstiev padne v piatok 27. mája, kedy sa uskutoční rada SZĽH a na nej padnú aj verdikty o ďalších súťaţiach," dodal 

ešte k novovzniknutej kategórii manaţér HK Mládeţ. 

 

Tréner so skúsenosťami z MHL 

 

Hráčov v novovzniknutej kategórii by mal viesť Tibor Tartaľ. Ten prišiel do klubu práve v týchto dňoch. Ide o známeho 

prvoligového hráča, ktorý v minulej sezóne pôsobil v Prešove. Jeho asistentom zrejme bude tréner dorastu, Ivan Králik. 

Zachová sa tak kontinuita medzi týmito dvoma kategóriami. "Dostali sme na neho tip od Ivana Králika, s ktorým sú 

spoluţiaci z vysokej školy. Ide o mladého perspektívneho trénera, ktorý má najvyššiu licenciu. Má skúsenosti aj zo 

zahraničia, keďţe trénoval v Rusku. Navyše bol asistentom v najvyššej ruskej mládeţníckej súťaţi MHL," podotkol k 

novému lodivodovi v klube, ktorý bude mať na starosti aj kategórie šiestakov a piatakov, manaţér HK Mládeţ Michalovce, 

Jozef Kuţma. 

 

text a foto: -BRN- 

 

© Slovenský východ, VIHORLAT PRESS, s.r.o., 2016 

 

Galéria: 

 

http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/sport/2969-hokejova-mladez-sa-pripravuje-aj-s-trenerom-so-skusenostami-

z-ruskej-mhl#sigFreeIdd194175ca2 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Rada SZĽH: Pozrite si, čo sa schválilo. Pálffy povedal, ţe dá kandidáta 

 [sportinak.sk; 26/05/2016; Michal Červený ; Zaradenie: hokej] 

http://www.sportinak.sk/rada-szlh-online-stanovy-zmena-nove-volby 

 

http://www.sportinak.sk/rada-szlh-online-stanovy-zmena-nove-volby
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Vo štvrtok prebehla Rada SZĽH, ktorej hlavnými bodmi bolo vyhlásenie mimoriadneho kongresu a schválenie nových 

Stanov. Čo sa zatiaľ udialo 

 

- mimoriadny kongres SZĽH s novými voľbami sa uskutoční 16. júna. Na voľbách sa uţ nebudú môcť zúčastniť napríklad 

pracovníci zväzu (čas 18:46 v Online prenose) 

- Rada SZĽH dvojtretinovou väčšinou schválila upravené Stanovy 

- Lintner potvrdil, ţe svojho kandidáta predstavia budúcu stredu (čas 12:11 v Online prenose) 

- Nemeček nepovedal, či bude kandidovať. Zrejme to oznámi aţ 2. júna, keď je uzávierka prihlášok (čas 15:18 v Online 

prenose) 

- Michal Handzuš odmietol, ţe by kandidoval (čas 16:05 v Online prenose) 

- kandidáta by však mal postaviť niekto z okolia Ţigmunda Pállfyho (čas 16:33 v Online prenose) 

- na dnešnej Rade SZĽH schválili aj rozpočet na rok 2016 (čas 11:41 v Online prenose) 

- Nemeček povedal, ţe uplynulý rok bol preňho najťaţší v ţivote (čas 10:44 v Online prenose) 

- Mení sa počet Výkonného výboru SZĽH, doterajších 7 sa zvyšuje na 11 (čas 14:46 v Online prenose) 

- Bol schválený aj nový počet hlasov jednotlivých klubov pri voľbách (čas 18:31 v Online prenose) 

 

Pozrite si Online prenos 

 

19:39 - Rada SZĽH sa po takmer 10 hodinách skončila. 

 

19:38 - Lukáš Machala informuje delegátov, ako postupovať, pokiaľ chce niekto kandidovať na funkciu na mimoriadnom 

kongrese. 

 

19:35 - Záverečné uznesenie bolo schválené. 

 

19:30 - Záverečné uznesenie sa čítalo viac ako 20 minút, teraz prichádza k jeho schvaľovaniu. 

 

19:11 - Postupne sa prednáša, o čom všetko sa dnes hlasovalo. Bolo toho dosť, aj preto trvalo vypracovávanie uznesenia 

oveľa viac ako avizovaných desať minút. 

 

19:08 - Začína sa záverečná časť dnešnej Rady SZĽH. Bude sa schvalovať záverečné uznesenie. 

 

19:05 - Zvukový signál uţ zvoláva delegátov, ktorí by mali schváliť uznesenie. 

 

18:46 - Dnes sa uţ nehlasovalo o tom, kto bude mať volebné právo. To sa riešilo na dovolacom konaní, na ktorom boli 

prítomní zástupcovia všetkých klubov. Tam sa dohodli na novom znení Stanov. Ak sa na niečom nedohodli tam alebo 

niečo dodatočne upravovali, hlasovalo sa potom o tom na dnešnej Rade. 
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Dnes však ešte nestihli hlasovať napríklad o súťaţných poriadkoch, to sa bude na mimoriadnom kongrese. 

 

18:31 - Novinárom bolo vysvetlené, kto vlastne bude mať koľko hlasov na Kongrese: Muţstvá Tipsport Ligy budú mať päť 

hlasov, prvoligisti tri a všetci ostatní po jednom. Zatiaľ hovoríme o seniorských muţstvách. Kaţdý klub si ešte bude môcť 

prirátať päť hlasov, pokiaľ má všetky mládeţnícke timy. To znamená, ţe napríklad Košice môţu mať desať hlasov, a 

druholigový klub maximálne šesť. Stále to však znamená, ţe v konečnom dôsledku bude najviac hlasov za mládeţnícke 

muţstvá. 

 

Voliť však budú môcť aj športoví odborníci, zástupcovia hráčov, in-line hokeja a regionálnych zväzov. Budú mať po 

jednom hlase. Nebudú však môcť voliť zástupcovia komisií. 

 

18:23 - Stále prebieha vypracovávanie záverečného uznesenia... 

 

17:40 - Skončila sa diskusia. Pred schválením záverečného uznesenia ešte prebehne 10-minútová prestávka. 

 

17:40 - Ondrej Gmitter, bývalý šéf dozornej rady, sa ospravedlnil prítomným, ak sa v minulosti správal nepríjemne. "Som 

zanietený, ale vţdy ide iba o hokej." 

 

17:37 - Ľubomír Pokovič upozornil na to, ţe sezóna u nás trvá veľmi krátko. Nepáči sa mu ani počet cudzincov v 

najvyššej súťaţi, je to podľa neho krátkozraké, lebo mladí Slováci sedia na tribúne. "Je to cesta do záhuby," povedal. 

 

17:35 - Prišlo k ďalšej úsmevnej situácii. Šéf disciplinárky Jozef Vrábel mal minútu na výstup, no minul ju na to, ţe ţiadal 

o dalšie dve minúty. Odišiel s tým, ţe nič nepovedal z pripravenej správy o činnosti disciplinárky. 

 

17:25 - Stanovy bolo schválené dvojtretinovou väčšinou, nasleduje diskusia. 

 

17:22 - Maratón čiastkových hlasovaní máme za sebou. Ide sa hlasovať o Stanovách ako celku, na to treba dvojtretinovú 

väčšinu. Doteraz stačila nadpolovičná. 

 

17:19 - To isté funkčné obdobie sa teraz schválilo aj pre Výkonný výbor. 

 

17:16 - Rada schválila, ţe mimoriadny kongres zvolí do funkcií činovníkov na tri roky. Potom v roku 2019 znova na tri 

roky. V roku 2022 uţ na štyri roky. Kvôli tomu, aby sme sa neskôr mohli napojiť na štvorročný olympijský cyklus. 

 

17:11 - Rada práve schválila formálnu záleţitosť ohľadom prerozdeľovania financií zo štátneho rozpočtu. 

 

17:06 - Momentálne sa riešia veci okolo rozhodcovského súdu, veľmi sa o nich nediskutuje, bez problémov prechádzajú. 
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16:56 - Pôvodný návrh, ţe ospravedlniť z reprezentácie sa dá len zo zdravotných dôvodov, neprešiel. Pozmeňujúci návrh 

Banskej Bystrice prešiel, reprezentant sa tak bude môcť ospravedlniť okrem zdravotných aj z osobných a rodinných 

dôvodov. 

 

16:52 - Ďalší úsmevný moment, muselo sa zopakovať hlasovanie pre zle zrátané hlasy. Pukalovič: "Prosím vás, na to 

máte tie lístky, aby ste nimi hlasovali, nie prstami!" 

 

16:47 - Ide sa schvaľovať, ako musia reprezentanti pouţívať slovenský znak. Odmietnuť účasť pri nominácii v repre by sa 

malo len z primeraných (zdravotných) dôvodov. 

 

Banská Bystrica navrhla, aby hokejista mohol odmietnuť nomináciu okrem zdravotných aj z rodinných a osobných 

dôvodov. 

 

16:44 - Rada schválila, aby v komisiách bolo vţdy viac volených ako nevolených členov. 

 

16:38 - Rada SZĽH schválila, ţe členovia odvolacej disciplinárnej komisie musia mať určité právnické vzdelanie alebo 

prax. 

 

16:33 - Mimochodom, počas obedňajšej prestávky Ţigmund Pállfy oznámil, ţe kandidátom by sa mal stať aj niekto z jeho 

okolia. "Viem, ţe sú tu vytvorené nejaké skupiny okolo Lintnera. Ja so svojou skupinou chlapcov by sme si tieţ radi 

dosadili nejakého svojho prezidenta, určite to nenecháme na jednom človeku," povedal Pálffy. 

 

Foto: TASR - Martin Baumann 

 

16:31 - Ide sa schvaľovať, aby prezident SZĽH a predseda Dozornej rady nemohli vo zväze vykonávať inú funkciu. 

Hlasovanie bolo úspešné. 

 

16:30 - Prešiel návrh Pro-Hokeja, mládeţnícke časti klubov by tak pri hlasovaní na Kongrese mali mať väčšie slovo. 

Aspoň tak túto zmenu prezentoval Richard Lintner. 

 

16:27 - Neprešiel pôvodný návrh, ide sa hlasovať o návrhu Pro-Hokeja. 

 

16:22 - Teraz sa ide riešiť kľúč rozdelenia hlasov na kongrese. Pro-Hokej navrhuje, aby vládla rovnováha - ak extraliga 

má päť hlasov, aby mládeţ v tom istom zdruţení mala päť hlasov. V súčasnom návrhu je podľa Lintnera nepomer dosť 

výrazný. 

 

16:18 - Rada schválila dva body o doplnení kompetencií Výkonného výboru. 
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16:10 - Po prestávke sa budú schvaľovať kompetencie výkonného výboru. Pro-Hokej má identický návrh ako pôvodný, no 

doplnok chce HC'05 Banská Bystrica. 

 

16:07 - Po obedňajšej prestávke pokračuje Rada SZĽH. 

 

16:05 - K novinárom prišiel aj Michal Handzuš. Ten vylúčil, ţe by kandidoval na prezidenta zväzu. Mrzí ho rozšírenie 

výkonného výboru aj pomer, akým sa budú ponovom deliť peniaze. Podľa neho je však najdôleţitejšie, ţe sa zmení 

systém volieb a ţe moc budú mať kluby. Zatiaľ nerieši, či bude pokraťovať v hokejovej kariére, chce si dať dva-tri 

mesiace voľnejšie. 

 

15:18 - Igor Nemeček sa počas obednej prestávky pristavil pri novinároch. Povedal, ţe stále neviem, či bude kandidovať, 

oznámiť to musí do 2. júna, keď je uzávierka. Tieţ zopakoval, ţe za posledný rok on aj jeho rodina zaţili mnoho ťaţkých 

chvíľ. Povedal však, ţe mnohí delegáti dnes ocenili, ako zväz pracoval napriek veľkým tlakom. 

 

14:56 - Nasleduje hodinová obedňajšia prestávka. Rada pokračuje o 16:00. 

 

14:46 - Rada schválila nové zloţenie výkonného výboru SZĽH, ktorý bude tvoriť 11 členov. Doteraz ich bolo sedem. O 

návrhoch Tipsport Ligy a Banskej Bystrice sa teda uţ nebude hlasovať. 

 

14:30 - Ide sa schvaľovať bod o výkonnom výbore. Pro-Hokej navrhuje zníţenie členov z 11 (návrh zväzu) na 7. Klub 

HC'05 Banská Bystrica zas chce, aby mali jednotliví členovia výkonného výboru iné rozdelenie kompetencií ako doteraz. 

 

14:24 - Rada schválila návrh, aby predseda aj podpredseda Komisie rozhodcov bol volený na štyri roky na Kongrese. 

Doteraz sa nevolil na Kongrese, no podľa zväzu je to dôleţité, keďţe ide o významnú komisiu. 

 

14:19 - Rada schválila doplnenie v tom, aký minimálny percentuálny pomer prostriedkov sa bude prerozdeľovať medzi 

reprezentačné tímy či sekretariát zo štátnych peňazí. Kľúčová je mládeţ a reprezentácia. V diskusii sa vyjadrili Michal 

Handzuš aj Richard Lintner, ktorí kritizovali, ţe bude striktne určovať, kto má komu koľko dať. 

 

13:58 - Rada schválila, ţe ak jeden z orgánov uzatvorí zmluvu v hodnote nad 300-tisíc eur na jeden rok, musí ju schváliť 

Kongres. Doteraz bol limit na takéto schvaľovanie vo výške rozpočtu za predošlý rok, čo je viac ako päť miliónov eur. 

Proti návrhu mal Richard Lintner, ktorý to vníma ako vyjadrenie nedôvery funkcionárom. "Výkonnosť ľudí sa týmto 

skresáva," povedal. 

 

13:51 - Rada schválila, ţe do orgánov SZĽH bude môcť jedinec navrhnúť len jedného člena. 

 

13:50 - Na Rade sú momentálne trochu zmätky, nervózny je Róbert Pukalovič, ktorý ju vedie. Zrejme ho rozhodilo, ţe 

pred prestávkou porušil rokovací poriadok. 
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13:47 - Michal Handzuš chce dať návrh na vypustenie bodu, v ktorom má Rada schváliť, ţe jeden delegát môţe navrhnúť 

do orgánu SZĽH len jednu osobu. Machala mu odpovedá, ţe na pripomienky mal právo len do minulého piatka. Machala 

mu odporučil, aby teraz hlasoval proti. Handzuš pripomienku prijal. 

 

Michal Handzuš na archívnej fotografii TASR. 

 

13:44 - Rada schválila, ţe ako hokejista je vnímaný aţ jedinec od šiestich rokov, doteraz bolo od piatich. 

 

13:40 - V obnovenom hlasovaní Rada schválila pôvodný návrh ohľadom riadiacich orgánov súťaţí. Uţ sa nebude 

hlasovať o návrhu Pro-Hokeja. 

 

13:35 - Pukalovič, ktorý je trochu nervózny, sa priznal, ţe porušil rokovací poriadok. Dal hlasovať o formálnych zmenách 

verejne. O podstatných veciach sa však zakaţdým bude hlasovať, či sa bude hlasovať verejne alebo tajne. Vrátime sa 

teda späť k neprijatému bodu. Ide sa hlasovať, či sa bude hlasovať verejne alebo tajne. Celkom elegantné riešenie 

prekérnej situácie. 

 

13:34 - Prestávka sa skončila, skrutátori zrátavajú delegátov. 

 

13:30 - Avizovaná prestávka sa predĺţila uţ o desať minút. 

 

13:13 - Nasleduje krátka prestávka. Problém je v tom, ţe sa neschválil ani jeden návrh zmeny stanov, čiţe sa škrtá. 

Podľa rokovacieho poriadku by sa malo pokračovať k ďalšiemu bodu. To by však znamenalo, ţe Stanovy by neboli v 

súlade so zákonom o športe a SZĽH by teda nemohol poberať štátne peniaze. Preto sa teraz zrejme hľadá kompromisné 

riešenie. Ak by sa však nedodrţal rokovací poriadok, niekto by na súde mohol napadnúť Radu ako takú. Podobné veci sa 

diali v lyţiarskej asociácii. 

 

Tomuto bodu sa však môţu venovať aj na mimoriadnom kongrese 16. júna, čo by teda stále stihli schváliť ešte pred 

potrebným termínom 30. júna. Ak by neboli nové stanovy do 30. júna, aţ potom by SZĽH nemal nárok na štátne dotácie. 

 

13:11 - V zmysle stanov sa tento bod škrtá zo Stanov a mal by sa riešiť na mimoriadnom kongrese, informoval Machala. 

Roman Štamberský zo zväzu bojuje, aby sa o tom ďalej diskutovalo. 

 

13:07 - Rada neschválila nadpolovičnou väčšinou návrh, ktorý pripravil Pro-Hokej. 

 

13:04 - Rada neschválila pôvodný návrh zmeny Stanov týkajúcich sa riadení súťaţí. 
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12:59 - Pro-Hokej navrhol zmeny Stanov pri poverení riadiť súťaţe. Lintner vysvetlil, ţe chcú, aby zmluva Pro-Hokeja so 

SZĽH nebola podpisovaná na rok (navrhované stanovy), ale dlhodobo, ako je to doteraz. 

 

12:53 - Kongres schválil formálne zmeny Stanov. 

 

12:48 - Teraz si delegáti odhlasovali, ţe o doplnení a zmenách Stanov budú hlasovať verejne. 

 

Dnešnú Radu SZĽH vedie Róbert Pukalovič. Foto: TASR - Martin Baumann 

 

12:45 - Prišlo k úsmevnej situácii. Machala vyzval Róberta Pukaloviča ako vedúceho Rady, nech vyzve delegátov k 

pripomienkam a faktickým poznámkam. No ten ho nepočul, čo Machala aj okomentoval. 

 

12:42 - Budú nasledovať ďalšie formálne doplenia a zmeny. Lukáš Machala informoval, ţe keď pôjde o závaţné zmeny a 

doplnenia, o kaţdej sa bude osobitne hlasovať. 

 

12:38 - Len aby ste mali predstavu, čo je formálna zmena. IIHF uţ hovorí o najvyššej kategórii MS, my sme doteraz mali 

v stanovách A-kategóriu. Tak teraz ponovom uţ aj my máme v stanovách najvyššiu kategóriu. Ide len o názvoslovie. 

 

12:37 - Momentálne sa prezentuje stále len doplňovanie do Stanov po formálnej stránke, stále neprišlo k ţiadnym 

zmenám. Najváţnejšie budú pri volebnom systéme. Ponovom by uţ nemali voliť pracovníci zväzu, čo bolo minulý rok 

veľmi diskutované. 

 

12:34 - Takýto výhľad máme z nášho miesta v press centre. Nachádza sa pár metrov od vstupu do miestnosti, v ktorej sa 

koná Rada. 

 

12:30 - Prebieha na prvý pohľad najnudnejšia, no v skutočnosti jedna z najdôleţitejších častí dnešnej Rady. 

Pripomíname, ţe ak sa neschvália nové Stanovy, SZĽH príde o drvivú väčšinu svojich príjmov. 

 

12:27 - Ak sa zatiaľ niečo v Stanovách mení, sú to formality či jazykové spresnenia. 

 

12:25 - Lukáš Machala predstavuje body Stanov, ktoré zostanú nezmenené. 

 

12:20 - Prestávka sa skončila. Idú sa schvaľovať zmeny v Stanovách. Je to potrebné kvôli novému zákonu o športe. Ak 

by sa zmeny neschválili, SZĽH by nemal nárok na peniaze zo štátneho rozpočtu. 

 

12:11 - Richard Lintner počas prestávky novinárom potvrdil, ţe skupina okolo neho a Michala Handzuša predstaví 

verejnosti svojho kandidáta budúci týţdeň v stredu. V hokejových kruhoch ale uţ je meno tohto kandidáta podľa Lintnera 

známe. 
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Foto: TASR - Martin Baumann 

 

11:54 - Nasleduje 15-mintútová prestávka. 

 

11:53 - Teraz schválili návrh, aby sa rokovalo o poriadkoch a smerniciach SZĽH aj napriek nedodrţaniu zákonnej 30 

dňovej lehoty na prípravu. 

 

11:51 - Predseda mandátovej komisie po konzultácii s pani Zajíčkovou spresňuje: prítomných je 103 hlasov pri 72 

prítomných delegátoch (niektorí maju viac hlasov). Nadpolovičná väčšina hlasov je 52 hlasov. Dvojtretinová väčšina je 69 

hlasov. 

 

11:50 - Rovnako úspešne prebehlo aj schválenie volebného poriadku pre mimoriadny kongres SZĽH. 

 

11:47 - Úspešne prebehla voľba volebnej komisie pre mimoriadny kongres SZĽH. 

 

11:44 - Prešiel návrh na zvolanie mimoriadneho kongresu SZĽH na 16. jún 2016. 

 

11:43 - Lukáš Machala prosí delegátov, či by mohli presunúť návrh na zvolanie mimoriadneho kongresu pred zvolenie 

volebnej komisie. Aby to logicky nadväzovalo. 

 

11:41 - Rozpočet je schválený. 

 

Foto: TASR - Martin Baumann 

 

11:39 - Ohlásil sa Richard Lintner, ţe rozpočet nevideli všetci delegáti dopredu. Protiargument je, ţe ktokoľvek si ho 

môţe vypočuť na výkonnom výbore, ktorý je verejný. 

 

11:37 - Ide sa schvaľovať rozpočet na rok 2016, príjmy sú spolu 6 744 460 eur, z toho 5 866 960 zo štátnej dotácie, 

ostatné z komercie. Prebytok má byť okolo 7-tisíc eur. 

 

11:33 - Pán Laifer z mandátovej komisie nás oboznámi o počte delegátov a potrebnom počte na schvaľovanie návrhov. 

Prítomných je 72 delegátov, pozvaných bolo 79. Nadpolovičná väčšina je 53 hlasov. Je to tým, ţe niektorí delegáti majú 

viac hlasov. Viac sa o tom dočítate tu. 

 

11:32 - Za sledované obdobie rada nezistila ţiadne závaţné nedostatky, zhrnul Lušnák. 

 

11:29 - Pán Lušňák podá správu predsedu Dozornej rady. 
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11:28 - Správu podá aj ďalší člen VV Lukáš Machala. Ocenil prijatie zákona o športe. Pripomenul dôleţitosť prijatia 

stanov. Ak by sa tak nestalo, nemôţe SZĽH dostávať štátne peniaze. 

 

11:22 - Ku "kecpultu" prišiel Róbert Ľupták, podá správu za výkonnostnú oblasť hokeja (prvá liga). Pripomenul 

nadpriemernú úroveň baráţových stretnutí o Tipsport Ligu. "Športová úroveň našej druhej najvyššej seniorskej súťaţe 

napredovala." Pozitívne zhodnotil aj účasť HK Orange 20 v súťaţi. Pripomenul aj uskutočnenie Zápasu hviezd prvej ligy 

na štadióne v Detve. 

 

11:18 - Turan sa vrátil aj k finále Orange Minihokej Tour, na ktorom bol aj redaktor Športinak.sk. 

 

11:15 - Extraliga juniorov sa zúţi na 12 klubov. Dôvod je, aby v nej hrali hlavne juniori a najlepší dorastenci, nie, ako to 

bolo doteraz, informoval Turan. 

 

11:12 - Deti na hokej sa uskutočnil v 23 miestach, prišlo 2571 detí. Úspešnosť bola skoro 12 percent, pri hokeji zostalo 

vyše 300 detí. "Veľmi úspešný projekt, deti obdrţali 230 štartovacích výstrojí," informoval Turan. 

 

11:10 - Pripomeňme si, ako vlastne prebieha Rada SZĽH. 

 

11:07 - Turan ocenil člena komisie Pállyho, ktorý svojou osobnosťou kompenzuje systémové nedostatky vo výchove 

mládeţe. 

 

11:05 - Správu prednesie aj ďalší člen výkonného výboru Tibor Turan za komisiu mládeţe. 

 

11:01 - Od ministerstva školstva sa podarilo získať 1,3 milióna eur na rok 2015, tento rok bude ešte o pol milióna viac. 

Udrţali sa všetci hlavní partneri a pribudli noví. Pribudlo 7 komerčných partnerov, teraz ich je 21. Zväz za rok 2015 

hospodáril v pluse 24-tisíc eur. 

 

10:55 - Svoju správa začína prednášať ďalší člen výkonného výboru pán Kohút za oblasť ekonomiky, marketingu a PR. 

 

Na snímke delegát Michal Handzuš počas zasadnutia Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 27. mája 2016 v 

Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann 

 

10:53 - "Pri viacerých stretnutiach s primátormi som sa stretol s nezáujmom, na viacerých štadiónoch je bordel, sa 

nezametalo aj pol roka, na to nie sú aţ také peniaze. Viacerí primátori hovorili, ţe hokej je na príťaţ mestu," hovorí Mráz. 
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10:51 - Máme 61 krytých štadiónov a 11-tisíc registrovaných hokejistov. V tomto pomere sme okrem USA, Kanady a 

Ruska na piatom mieste, hovorí Mráz. Prvé je Česko. U nás pripadá na jeden štadión 89-tisíc ľudí, aj tu sme na piatom 

mieste, prvé je Fínsko, tam je to 20-tisíc ľudí na štadión. 

 

10:48 - Medzinárodné kritéria podľa neho spĺňajú len dva naše štadióny - v Bratislave a Košiciach. "Zistili sme, ţe z 22 

extraligovych a druholigovych štadiónov spĺňajú kritériá IIHF na mantinely a skiel len dva," povedal Mráz. 

 

Desať percent obyvateľstva nemá podľa neho moţnosť hrať hokej, ani keby chceli. Mnoho miest nad 10-tisíc obyvateľov 

nemá krytú ľadovú plochu. 

 

10:45 - Správu prednesie člen VV Dušan Mráz o činnosti v hokejovej infraštruktúre. 

 

10:44 - "Hlavne pre mňa posledných 11 mesiacov jednoduchá situácia," povzdychol si Nemeček. Pripomenul, ţe dnes je 

v programe schválenie mimoriadneho kongresu, kde by mali prebehnúť nové voľby. "Tých 11 mesiacov posledných bolo 

pre mňa najťaţších za ţivot. Nebolo to ľahké nielen pre mňa, ale aj pre celú rodinu. Toľko kritiky, svinstva a bahna som 

musel znášať. Verím, ţe ešte tie tri týţdne pripravíme všetko tak, aby mimoriadny kongres prebehol dôstojne a aby nové 

vedenie malo právoplatnosť, aby ho všetci akceptovali." 

 

10:42 - Nemeček ocenil prijatie nového zákona o športe. Poďakoval všetkým, čo boli v pracovných skupinách. 

 

10:41 - Podarilo sa zabezpečiť pre prvú ligu reklamného partnera, pripomenul Nemeček. Podarilo sa reštartovať 

marketing a PR, prvý výsledok bol podpísanie zmlúv. Boli aj na EHC ďalšie reklamy. "Bolo to v dosť slušnej finančnej 

čiastke," povedal Nemeček. Pred MS sme podpísali novú trojročnú zmluvu s Tipsportom. Okrem extraligy bude 

podporovať aj hokej celkovo a reprezentáciu. 

 

10:39 - Mládeţ a základne je podľa Nemečka beh na dlhé trate. Podarilo sa rozbehnúť Deti na hokej, budú o ňom 

informovať kolegovia. Podarilo sa pritiahnuť viac detí do klubov. Podarilo sa dať mládeţníkom ďalšie výstroje. Venuje sa 

pozornosť aj vzdelávaniu trénerov, platíme 82 mandátnych trénerov. Je na regionálnych metodikoch, aby ich kontrolovali. 

 

10:38 - Infrašturkúra - štadióny vo veľmi zlom stave. "Podarilo sa nám spraviť čiastočné kroky, ale nie je to celoplošné. 

Verím, ţe po stabilizácii vlády bude moţnosť na ďalšie kroky," povedal Nemeček. Dostali sme 200-tisíc z ministerstva na 

mantinely a plexisklá, budú sa vymieňať na 12 štadiónoch. Zatiaľ sa nepodarilo pohnúť s Národným hokejovým centrom, 

nie je to ešte dotiahnuté finančne. 

 

10:36 - Ţeny sa vrátili do divízie 1A, ale zostúpili do 1B. "Na mladom tíme bude treba pracovať, aby sa dostal naspäť a 

pokúsil sa o zázrak - kvalifikáciu na olympiádu. Ţeny čaká kvalifikácia." Pozitívne bolo vystúpenie ţenskej osemnástky. 
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10:35 - Nemeček hodnotí aj pôsobenie dvadsiatky, ďakuje funkcionárom, ţe mohla štartovať v Tipsport Lige aj prvej lige, 

vďaka čomu sa opäť udrţala. Osemnástka hrala dôstojnú úlohu v juniorskej lige, na MS v USA skončili na piatom mieste, 

účasť medzi elitou bude aj budúci rok na Slovensku v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Osemnástka ani dvadsiatka nemá 

garanciu účasti na domácich MS. Garanciu majú len muţi. 

 

10:33 - Nemeček povedal, ţe sa podarilo splniť viacero vecí s predsavzatí, pripomenul, ţe to bol turbulentný rok. Začiatok 

bolo tvorenie reprezentačných realizačných tímov. Je rád, ţe Cíger prijal ponuku. Pripomenul generačnú výmenu. 

Celkovo vystúpenie áčka bolo podľa neho zhodnotené ako ţe nie všetko bolo podľa predstáv na MS. "Treba sa učiť a 

poučiť z chýb, len hlúpy sa nepoučí. Hlavne sme sa bavili o zápase proti Bielorusku." Nemeček pripomenul, ţe minulý rok 

nechcela verejnosť a novinári pochopiť, ţe minulý rok sme sa v Ostrave deviatym miesto priamo kvalifikovali na 

olympiádu. Hovorí, aké by to teraz bolo ťaţké. 

 

10:29 - Prichádza správa prezidenta SZĽH Igora Nemečka za zatiaľ 11-mesačné funkčné obdobie. 

 

10:29 - Overovateľmi zápasnice sa stali: Pokovič, Luhová a Čanky, 

 

10:27 - Zvolili členov návrhovej komisie: Polakovič, Hartmann, Zlocha, Zajíčková. 

 

10:26 - Zvolili členov mandátovej komisie: Leifer, Sucharda a Dedinská. 

 

10:23 - Návrh Michala Handzuša na zaradenie dodatočnej diskusie pri návrhu výkonného výboru prešiel. Rokovací 

poriadok ako celok bol schválený aj s touto zmenou. 

 

10:21 - Michal Handzuš prednáša návrh na zmenu rokovacieho poriadku. Chce vytvoriť diskusiu pri návrhoch Výkonného 

výboru SZĽH. Diskusia je podľa neho v tomto veľmi potrebná, pretoţe ide o závaţné veci. 

 

10:20 - Rada schválila zmenu programu. 

 

10:17 - Z pôvodného programu vypadlo schvaľovanie stanov, ktoré sa bude konať na mimoriadnom kongrese, ktorý sa 

však ešte musí dnes schváliť. 

 

10:16 - Radu bude viesť generálny sekretár SZĽH Róbert Pukalovič. Poprosil o stíšenie telefónov a disciplínu. 

 

10:15 - Igor Nemeček privítal aj novú hlavnú kontrolórku ministerstva školstva. 

 

10:14 - Cenu fair-play získal Ţigmund Pálffy, ktorý ironicky poradil hráčom, ktorí ukončia kariéru, aby išli do zahraničia a 

uţívali si dôchodok. Povedal to v súvislosti s tým, ţe sa stará o mládeţ v Skalici. 
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10:10 - Ocenili aj najlepšie ţeny: Janka Budajová (Poprad), Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves), Petra Jurčová 

(Keţmarok) 

 

10:08 - Najlepší hráči prvej ligy, druhej najvyššej súťaţe: Ján Chovan, Martin Chovan a Igor Halás. 

 

10:06 - Cenu Dušana Pašeka pre najlepšieho strelca extraligy juniorov za 30 gólov z 34 zápasov získal Ivan Jakubík z 

HKM Zvolen. Uţ trénuje so seniormi. 

 

10:05 - Daniel Dimitrijev zo Slovana sa stal najproduktívnejším hráčom extraligy dorastu, získal Cenu Karola Faka. Získal 

90 bodov v 45 zápasoch. 

 

10:04 - Slovo si zobral hovorca SZĽH Tomáš Štulajter, budú sa odovzdávať ceny pre najlepšie hokejistky a hokejistov za 

posledný rok. 

 

9:53 - Druhá výzva na zaujatie miest. V sále je vrava, hlavne v jej zadnej časti sa nachádzajú hlúčiky diskutérov. 

 

9:47 - Zvukové znamenie upozornilo prítomných, aby zaujali svoje miesta. "O chvíľu začíname," povedal muţský hlas. 

 

9:40 - Na Rade sa nachádza uţ aj Michal Handzuš. Novinári budú sledovať dianie z obrazoviek, ktoré sú umiestnené asi 

20 metrov od vstupu do miestnosti, v ktorej sa nachádzajú delegáti. 

 

9:35 - Uţ sa nachádzame na Rade, ktorá by sa mal začať o 10:00, medzi delegátmi sme zahliadli Ţigmunda Pállyho, 

Miroslava Kováčika či Michala Handzuša. 

 

Začiatok - Vítame vás pri ONLINE prenose z Rady SZĽH. Jej začiatok je naplánovaný na 10:00, prezencia účastníkov 

prebieha od 9:15. Program Rady nájdete niţšie v tomto článku. 

 

Program piatkovej Rady SZĽH by Michal Červený 

 

Foto: TASR - Martin Baumann 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Rada SZĽH ONLINE. V nových voľbách postaví Pálffy kandidáta 

 [sportinak.sk; 26/05/2016; Michal Červený ; Zaradenie: hokej] 

http://www.sportinak.sk/rada-szlh-online-stanovy-zmena-nove-volby 

 

Sledujte ONLINE prenos z Rady SZĽH, ktorá sa koná v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton. Čo sa zatiaľ udialo 

 

http://www.sportinak.sk/rada-szlh-online-stanovy-zmena-nove-volby
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- mimoriadny kongres SZĽH s novými voľbami sa uskutoční 16. júna 

- Lintner potvrdil, ţe svojho kandidáta predstavia budúcu stredu 

- Nemeček nepovedal, či bude kandidovať. Zrejme to oznámi aţ 2. júna, keď je uzávierka prihlášok 

- Michal Handzuš odmietol, ţe by kandidoval 

- kandidáta by však mal postaviť niekto z okolia Ţigmunda Pállfyho 

- na dnešnej Rade SZĽH schválili aj rozpočet na rok 2016 

- Nemeček povedal, ţe uplynulý rok bol preňho najťaţší v ţivote 

- Mení sa počet Výkonného výboru SZĽH, doterajších 7 sa zvyšuje na 11 

 

17:16 - Rada schválila, ţe mimoriadny kongres zvolí do funkcií činovníkov na tri roky. Potom v roku 2019 znova na tri 

roky. V roku 2022 uţ na štyri roky. Kvôli tomu, aby sme sa neskôr mohli napojiť na štvorročný olympijský cyklus. 

 

17:11 - Rada práve schválila formálnu záleţitosť ohľadom prerozdeľovania financií zo štátneho rozpočtu. 

 

17:06 - Momentálne sa riešia veci okolo rozhodcovského súdu, veľmi sa o nich nediskutuje, bez problémov prechádzajú. 

 

16:56 - Pôvodný návrh, ţe ospravedlniť z reprezentácie sa dá len zo zdravotných dôvodov, neprešiel. Pozmeňujúci návrh 

Banskej Bystrice prešiel, reprezentant sa tak bude môcť ospravedlniť okrem zdravotných aj z osobných a rodinných 

dôvodov. 

 

16:52 - Ďalší úsmevný moment, muselo sa zopakovať hlasovanie pre zle zrátané hlasy. Pukalovič: "Prosím vás, na to 

máte tie lístky, aby ste nimi hlasovali, nie prstami!" 

 

16:47 - Ide sa schvaľovať, ako musia reprezentanti pouţívať slovenský znak. Odmietnuť účasť pri nominácii v repre by sa 

malo len z primeraných (zdravotných) dôvodov. 

 

Banská Bystrica navrhla, aby hokejista mohol odmietnuť nomináciu okrem zdravotných aj z rodinných a osobných 

dôvodov. 

 

16:44 - Rada schválila, aby v komisiách bolo vţdy viac volených ako nevolených členov. 

 

16:38 - Rada SZĽH schválila, ţe členovia odvolacej disciplinárnej komisie musia mať určité právnické vzdelanie alebo 

prax. 

 

16:33 - Mimochodom, počas obedňajšej prestávky Ţigmund Pállfy oznámil, ţe kandidátom by sa mal stať aj niekto z jeho 

okolia. "Viem, ţe sú tu vytvorené nejaké skupiny okolo Lintnera. Ja so svojou skupinou chlapcov by sme si tieţ radi 

dosadili nejakého svojho prezidenta, určite to nenecháme na jednom človeku," povedal Pálffy. 
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Foto: TASR - Martin Baumann 

 

16:31 - Ide sa schvaľovať, aby prezident SZĽH a predseda Dozornej rady nemohli vo zväze vykonávať inú funkciu. 

Hlasovanie bolo úspešné. 

 

16:30 - Prešiel návrh Pro-Hokeja, mládeţnícke časti klubov by tak pri hlasovaní na Kongrese mali mať väčšie slovo. 

Aspoň tak túto zmenu prezentoval Richard Lintner. 

 

16:27 - Neprešiel pôvodný návrh, ide sa hlasovať o návrhu Pro-Hokeja. 

 

16:22 - Teraz sa ide riešiť kľúč rozdelenia hlasov na kongrese. Pro-Hokej navrhuje, aby vládla rovnováha - ak extraliga 

má päť hlasov, aby mládeţ v tom istom zdruţení mala päť hlasov. V súčasnom návrhu je podľa Lintnera nepomer dosť 

výrazný. 

 

16:18 - Rada schválila dva body o doplnení kompetencií Výkonného výboru. 

 

16:10 - Po prestávke sa budú schvaľovať kompetencie výkonného výboru. Pro-Hokej má identický návrh ako pôvodný, no 

doplnok chce HC'05 Banská Bystrica. 

 

16:07 - Po obedňajšej prestávke pokračuje Rada SZĽH. 

 

16:05 - K novinárom prišiel aj Michal Handzuš. Ten vylúčil, ţe by kandidoval na prezidenta zväzu. Mrzí ho rozšírenie 

výkonného výboru aj pomer, akým sa budú ponovom deliť peniaze. Podľa neho je však najdôleţitejšie, ţe sa zmení 

systém volieb a ţe moc budú mať kluby. Zatiaľ nerieši, či bude pokraťovať v hokejovej kariére, chce si dať dva-tri 

mesiace voľnejšie. 

 

15:18 - Igor Nemeček sa počas obednej prestávky pristavil pri novinároch. Povedal, ţe stále neviem, či bude kandidovať, 

oznámiť to musí do 2. júna, keď je uzávierka. Tieţ zopakoval, ţe za posledný rok on aj jeho rodina zaţili mnoho ťaţkých 

chvíľ. Povedal však, ţe mnohí delegáti dnes ocenili, ako zväz pracoval napriek veľkým tlakom. 

 

14:56 - Nasleduje hodinová obedňajšia prestávka. Rada pokračuje o 16:00. 

 

14:46 - Rada schválila nové zloţenie výkonného výboru SZĽH, ktorý bude tvoriť 11 členov. Doteraz ich bolo sedem. O 

návrhoch Tipsport Ligy a Banskej Bystrice sa teda uţ nebude hlasovať. 

 

14:30 - Ide sa schvaľovať bod o výkonnom výbore. Pro-Hokej navrhuje zníţenie členov z 11 (návrh zväzu) na 7. Klub 

HC'05 Banská Bystrica zas chce, aby mali jednotliví členovia výkonného výboru iné rozdelenie kompetencií ako doteraz. 
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14:24 - Rada schválila návrh, aby predseda aj podpredseda Komisie rozhodcov bol volený na štyri roky na Kongrese. 

Doteraz sa nevolil na Kongrese, no podľa zväzu je to dôleţité, keďţe ide o významnú komisiu. 

 

14:19 - Rada schválila doplnenie v tom, aký minimálny percentuálny pomer prostriedkov sa bude prerozdeľovať medzi 

reprezentačné tímy či sekretariát zo štátnych peňazí. Kľúčová je mládeţ a reprezentácia. V diskusii sa vyjadrili Michal 

Handzuš aj Richard Lintner, ktorí kritizovali, ţe bude striktne určovať, kto má komu koľko dať. 

 

13:58 - Rada schválila, ţe ak jeden z orgánov uzatvorí zmluvu v hodnote nad 300-tisíc eur na jeden rok, musí ju schváliť 

Kongres. Doteraz bol limit na takéto schvaľovanie vo výške rozpočtu za predošlý rok, čo je viac ako päť miliónov eur. 

Proti návrhu mal Richard Lintner, ktorý to vníma ako vyjadrenie nedôvery funkcionárom. "Výkonnosť ľudí sa týmto 

skresáva," povedal. 

 

13:51 - Rada schválila, ţe do orgánov SZĽH bude môcť jedinec navrhnúť len jedného člena. 

 

13:50 - Na Rade sú momentálne trochu zmätky, nervózny je Róbert Pukalovič, ktorý ju vedie. Zrejme ho rozhodilo, ţe 

pred prestávkou porušil rokovací poriadok. 

 

13:47 - Michal Handzuš chce dať návrh na vypustenie bodu, v ktorom má Rada schváliť, ţe jeden delegát môţe navrhnúť 

do orgánu SZĽH len jednu osobu. Machala mu odpovedá, ţe na pripomienky mal právo len do minulého piatka. Machala 

mu odporučil, aby teraz hlasoval proti. Handzuš pripomienku prijal. 

 

Michal Handzuš na archívnej fotografii TASR. 

 

13:44 - Rada schválila, ţe ako hokejista je vnímaný aţ jedinec od šiestich rokov, doteraz bolo od piatich. 

 

13:40 - V obnovenom hlasovaní Rada schválila pôvodný návrh ohľadom riadiacich orgánov súťaţí. Uţ sa nebude 

hlasovať o návrhu Pro-Hokeja. 

 

13:35 - Pukalovič, ktorý je trochu nervózny, sa priznal, ţe porušil rokovací poriadok. Dal hlasovať o formálnych zmenách 

verejne. O podstatných veciach sa však zakaţdým bude hlasovať, či sa bude hlasovať verejne alebo tajne. Vrátime sa 

teda späť k neprijatému bodu. Ide sa hlasovať, či sa bude hlasovať verejne alebo tajne. Celkom elegantné riešenie 

prekérnej situácie. 

 

13:34 - Prestávka sa skončila, skrutátori zrátavajú delegátov. 

 

13:30 - Avizovaná prestávka sa predĺţila uţ o desať minút. 
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13:13 - Nasleduje krátka prestávka. Problém je v tom, ţe sa neschválil ani jeden návrh zmeny stanov, čiţe sa škrtá. 

Podľa rokovacieho poriadku by sa malo pokračovať k ďalšiemu bodu. To by však znamenalo, ţe Stanovy by neboli v 

súlade so zákonom o športe a SZĽH by teda nemohol poberať štátne peniaze. Preto sa teraz zrejme hľadá kompromisné 

riešenie. Ak by sa však nedodrţal rokovací poriadok, niekto by na súde mohol napadnúť Radu ako takú. Podobné veci sa 

diali v lyţiarskej asociácii. 

 

Tomuto bodu sa však môţu venovať aj na mimoriadnom kongrese 16. júna, čo by teda stále stihli schváliť ešte pred 

potrebným termínom 30. júna. Ak by neboli nové stanovy do 30. júna, aţ potom by SZĽH nemal nárok na štátne dotácie. 

 

13:11 - V zmysle stanov sa tento bod škrtá zo Stanov a mal by sa riešiť na mimoriadnom kongrese, informoval Machala. 

Roman Štamberský zo zväzu bojuje, aby sa o tom ďalej diskutovalo. 

 

13:07 - Rada neschválila nadpolovičnou väčšinou návrh, ktorý pripravil Pro-Hokej. 

 

13:04 - Rada neschválila pôvodný návrh zmeny Stanov týkajúcich sa riadení súťaţí. 

 

12:59 - Pro-Hokej navrhol zmeny Stanov pri poverení riadiť súťaţe. Lintner vysvetlil, ţe chcú, aby zmluva Pro-Hokeja so 

SZĽH nebola podpisovaná na rok (navrhované stanovy), ale dlhodobo, ako je to doteraz. 

 

12:53 - Kongres schválil formálne zmeny Stanov. 

 

12:48 - Teraz si delegáti odhlasovali, ţe o doplnení a zmenách Stanov budú hlasovať verejne. 

 

Dnešnú Radu SZĽH vedie Róbert Pukalovič. Foto: TASR - Martin Baumann 

 

12:45 - Prišlo k úsmevnej situácii. Machala vyzval Róberta Pukaloviča ako vedúceho Rady, nech vyzve delegátov k 

pripomienkam a faktickým poznámkam. No ten ho nepočul, čo Machala aj okomentoval. 

 

12:42 - Budú nasledovať ďalšie formálne doplenia a zmeny. Lukáš Machala informoval, ţe keď pôjde o závaţné zmeny a 

doplnenia, o kaţdej sa bude osobitne hlasovať. 

 

12:38 - Len aby ste mali predstavu, čo je formálna zmena. IIHF uţ hovorí o najvyššej kategórii MS, my sme doteraz mali 

v stanovách A-kategóriu. Tak teraz ponovom uţ aj my máme v stanovách najvyššiu kategóriu. Ide len o názvoslovie. 

 

12:37 - Momentálne sa prezentuje stále len doplňovanie do Stanov po formálnej stránke, stále neprišlo k ţiadnym 

zmenám. Najváţnejšie budú pri volebnom systéme. Ponovom by uţ nemali voliť pracovníci zväzu, čo bolo minulý rok 

veľmi diskutované. 
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12:34 - Takýto výhľad máme z nášho miesta v press centre. Nachádza sa pár metrov od vstupu do miestnosti, v ktorej sa 

koná Rada. 

 

12:30 - Prebieha na prvý pohľad najnudnejšia, no v skutočnosti jedna z najdôleţitejších častí dnešnej Rady. 

Pripomíname, ţe ak sa neschvália nové Stanovy, SZĽH príde o drvivú väčšinu svojich príjmov. 

 

12:27 - Ak sa zatiaľ niečo v Stanovách mení, sú to formality či jazykové spresnenia. 

 

12:25 - Lukáš Machala predstavuje body Stanov, ktoré zostanú nezmenené. 

 

12:20 - Prestávka sa skončila. Idú sa schvaľovať zmeny v Stanovách. Je to potrebné kvôli novému zákonu o športe. Ak 

by sa zmeny neschválili, SZĽH by nemal nárok na peniaze zo štátneho rozpočtu. 

 

12:11 - Richard Lintner počas prestávky novinárom potvrdil, ţe skupina okolo neho a Michala Handzuša predstaví 

verejnosti svojho kandidáta budúci týţdeň v stredu. V hokejových kruhoch ale uţ je meno tohto kandidáta podľa Lintnera 

známe. 

 

Foto: TASR - Martin Baumann 

 

11:54 - Nasleduje 15-mintútová prestávka. 

 

11:53 - Teraz schválili návrh, aby sa rokovalo o poriadkoch a smerniciach SZĽH aj napriek nedodrţaniu zákonnej 30 

dňovej lehoty na prípravu. 

 

11:51 - Predseda mandátovej komisie po konzultácii s pani Zajíčkovou spresňuje: prítomných je 103 hlasov pri 72 

prítomných delegátoch (niektorí maju viac hlasov). Nadpolovičná väčšina hlasov je 52 hlasov. Dvojtretinová väčšina je 69 

hlasov. 

 

11:50 - Rovnako úspešne prebehlo aj schválenie volebného poriadku pre mimoriadny kongres SZĽH. 

 

11:47 - Úspešne prebehla voľba volebnej komisie pre mimoriadny kongres SZĽH. 

 

11:44 - Prešiel návrh na zvolanie mimoriadneho kongresu SZĽH na 16. jún 2016. 

 

11:43 - Lukáš Machala prosí delegátov, či by mohli presunúť návrh na zvolanie mimoriadneho kongresu pred zvolenie 

volebnej komisie. Aby to logicky nadväzovalo. 

 

11:41 - Rozpočet je schválený. 
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Foto: TASR - Martin Baumann 

 

11:39 - Ohlásil sa Richard Lintner, ţe rozpočet nevideli všetci delegáti dopredu. Protiargument je, ţe ktokoľvek si ho 

môţe vypočuť na výkonnom výbore, ktorý je verejný. 

 

11:37 - Ide sa schvaľovať rozpočet na rok 2016, príjmy sú spolu 6 744 460 eur, z toho 5 866 960 zo štátnej dotácie, 

ostatné z komercie. Prebytok má byť okolo 7-tisíc eur. 

 

11:33 - Pán Laifer z mandátovej komisie nás oboznámi o počte delegátov a potrebnom počte na schvaľovanie návrhov. 

Prítomných je 72 delegátov, pozvaných bolo 79. Nadpolovičná väčšina je 53 hlasov. Je to tým, ţe niektorí delegáti majú 

viac hlasov. Viac sa o tom dočítate tu. 

 

11:32 - Za sledované obdobie rada nezistila ţiadne závaţné nedostatky, zhrnul Lušnák. 

 

11:29 - Pán Lušňák podá správu predsedu Dozornej rady. 

 

11:28 - Správu podá aj ďalší člen VV Lukáš Machala. Ocenil prijatie zákona o športe. Pripomenul dôleţitosť prijatia 

stanov. Ak by sa tak nestalo, nemôţe SZĽH dostávať štátne peniaze. 

 

11:22 - Ku "kecpultu" prišiel Róbert Ľupták, podá správu za výkonnostnú oblasť hokeja (prvá liga). Pripomenul 

nadpriemernú úroveň baráţových stretnutí o Tipsport Ligu. "Športová úroveň našej druhej najvyššej seniorskej súťaţe 

napredovala." Pozitívne zhodnotil aj účasť HK Orange 20 v súťaţi. Pripomenul aj uskutočnenie Zápasu hviezd prvej ligy 

na štadióne v Detve. 

 

11:18 - Turan sa vrátil aj k finále Orange Minihokej Tour, na ktorom bol aj redaktor Športinak.sk. 

 

11:15 - Extraliga juniorov sa zúţi na 12 klubov. Dôvod je, aby v nej hrali hlavne juniori a najlepší dorastenci, nie, ako to 

bolo doteraz, informoval Turan. 

 

11:12 - Deti na hokej sa uskutočnil v 23 miestach, prišlo 2571 detí. Úspešnosť bola skoro 12 percent, pri hokeji zostalo 

vyše 300 detí. "Veľmi úspešný projekt, deti obdrţali 230 štartovacích výstrojí," informoval Turan. 

 

11:10 - Pripomeňme si, ako vlastne prebieha Rada SZĽH. 

 

11:07 - Turan ocenil člena komisie Pállyho, ktorý svojou osobnosťou kompenzuje systémové nedostatky vo výchove 

mládeţe. 
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11:05 - Správu prednesie aj ďalší člen výkonného výboru Tibor Turan za komisiu mládeţe. 

 

11:01 - Od ministerstva školstva sa podarilo získať 1,3 milióna eur na rok 2015, tento rok bude ešte o pol milióna viac. 

Udrţali sa všetci hlavní partneri a pribudli noví. Pribudlo 7 komerčných partnerov, teraz ich je 21. Zväz za rok 2015 

hospodáril v pluse 24-tisíc eur. 

 

10:55 - Svoju správa začína prednášať ďalší člen výkonného výboru pán Kohút za oblasť ekonomiky, marketingu a PR. 

 

Na snímke delegát Michal Handzuš počas zasadnutia Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 27. mája 2016 v 

Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann 

 

10:53 - "Pri viacerých stretnutiach s primátormi som sa stretol s nezáujmom, na viacerých štadiónoch je bordel, sa 

nezametalo aj pol roka, na to nie sú aţ také peniaze. Viacerí primátori hovorili, ţe hokej je na príťaţ mestu," hovorí Mráz. 

 

10:51 - Máme 61 krytých štadiónov a 11-tisíc registrovaných hokejistov. V tomto pomere sme okrem USA, Kanady a 

Ruska na piatom mieste, hovorí Mráz. Prvé je Česko. U nás pripadá na jeden štadión 89-tisíc ľudí, aj tu sme na piatom 

mieste, prvé je Fínsko, tam je to 20-tisíc ľudí na štadión. 

 

10:48 - Medzinárodné kritéria podľa neho spĺňajú len dva naše štadióny - v Bratislave a Košiciach. "Zistili sme, ţe z 22 

extraligovych a druholigovych štadiónov spĺňajú kritériá IIHF na mantinely a skiel len dva," povedal Mráz. 

 

Desať percent obyvateľstva nemá podľa neho moţnosť hrať hokej, ani keby chceli. Mnoho miest nad 10-tisíc obyvateľov 

nemá krytú ľadovú plochu. 

 

10:45 - Správu prednesie člen VV Dušan Mráz o činnosti v hokejovej infraštruktúre. 

 

10:44 - "Hlavne pre mňa posledných 11 mesiacov jednoduchá situácia," povzdychol si Nemeček. Pripomenul, ţe dnes je 

v programe schválenie mimoriadneho kongresu, kde by mali prebehnúť nové voľby. "Tých 11 mesiacov posledných bolo 

pre mňa najťaţších za ţivot. Nebolo to ľahké nielen pre mňa, ale aj pre celú rodinu. Toľko kritiky, svinstva a bahna som 

musel znášať. Verím, ţe ešte tie tri týţdne pripravíme všetko tak, aby mimoriadny kongres prebehol dôstojne a aby nové 

vedenie malo právoplatnosť, aby ho všetci akceptovali." 

 

10:42 - Nemeček ocenil prijatie nového zákona o športe. Poďakoval všetkým, čo boli v pracovných skupinách. 

 

10:41 - Podarilo sa zabezpečiť pre prvú ligu reklamného partnera, pripomenul Nemeček. Podarilo sa reštartovať 

marketing a PR, prvý výsledok bol podpísanie zmlúv. Boli aj na EHC ďalšie reklamy. "Bolo to v dosť slušnej finančnej 

čiastke," povedal Nemeček. Pred MS sme podpísali novú trojročnú zmluvu s Tipsportom. Okrem extraligy bude 

podporovať aj hokej celkovo a reprezentáciu. 
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10:39 - Mládeţ a základne je podľa Nemečka beh na dlhé trate. Podarilo sa rozbehnúť Deti na hokej, budú o ňom 

informovať kolegovia. Podarilo sa pritiahnuť viac detí do klubov. Podarilo sa dať mládeţníkom ďalšie výstroje. Venuje sa 

pozornosť aj vzdelávaniu trénerov, platíme 82 mandátnych trénerov. Je na regionálnych metodikoch, aby ich kontrolovali. 

 

10:38 - Infrašturkúra - štadióny vo veľmi zlom stave. "Podarilo sa nám spraviť čiastočné kroky, ale nie je to celoplošné. 

Verím, ţe po stabilizácii vlády bude moţnosť na ďalšie kroky," povedal Nemeček. Dostali sme 200-tisíc z ministerstva na 

mantinely a plexisklá, budú sa vymieňať na 12 štadiónoch. Zatiaľ sa nepodarilo pohnúť s Národným hokejovým centrom, 

nie je to ešte dotiahnuté finančne. 

 

10:36 - Ţeny sa vrátili do divízie 1A, ale zostúpili do 1B. "Na mladom tíme bude treba pracovať, aby sa dostal naspäť a 

pokúsil sa o zázrak - kvalifikáciu na olympiádu. Ţeny čaká kvalifikácia." Pozitívne bolo vystúpenie ţenskej osemnástky. 

 

10:35 - Nemeček hodnotí aj pôsobenie dvadsiatky, ďakuje funkcionárom, ţe mohla štartovať v Tipsport Lige aj prvej lige, 

vďaka čomu sa opäť udrţala. Osemnástka hrala dôstojnú úlohu v juniorskej lige, na MS v USA skončili na piatom mieste, 

účasť medzi elitou bude aj budúci rok na Slovensku v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Osemnástka ani dvadsiatka nemá 

garanciu účasti na domácich MS. Garanciu majú len muţi. 

 

10:33 - Nemeček povedal, ţe sa podarilo splniť viacero vecí s predsavzatí, pripomenul, ţe to bol turbulentný rok. Začiatok 

bolo tvorenie reprezentačných realizačných tímov. Je rád, ţe Cíger prijal ponuku. Pripomenul generačnú výmenu. 

Celkovo vystúpenie áčka bolo podľa neho zhodnotené ako ţe nie všetko bolo podľa predstáv na MS. "Treba sa učiť a 

poučiť z chýb, len hlúpy sa nepoučí. Hlavne sme sa bavili o zápase proti Bielorusku." Nemeček pripomenul, ţe minulý rok 

nechcela verejnosť a novinári pochopiť, ţe minulý rok sme sa v Ostrave deviatym miesto priamo kvalifikovali na 

olympiádu. Hovorí, aké by to teraz bolo ťaţké. 

 

10:29 - Prichádza správa prezidenta SZĽH Igora Nemečka za zatiaľ 11-mesačné funkčné obdobie. 

 

10:29 - Overovateľmi zápasnice sa stali: Pokovič, Luhová a Čanky, 

 

10:27 - Zvolili členov návrhovej komisie: Polakovič, Hartmann, Zlocha, Zajíčková. 

 

10:26 - Zvolili členov mandátovej komisie: Leifer, Sucharda a Dedinská. 

 

10:23 - Návrh Michala Handzuša na zaradenie dodatočnej diskusie pri návrhu výkonného výboru prešiel. Rokovací 

poriadok ako celok bol schválený aj s touto zmenou. 

 

10:21 - Michal Handzuš prednáša návrh na zmenu rokovacieho poriadku. Chce vytvoriť diskusiu pri návrhoch Výkonného 

výboru SZĽH. Diskusia je podľa neho v tomto veľmi potrebná, pretoţe ide o závaţné veci. 
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10:20 - Rada schválila zmenu programu. 

 

10:17 - Z pôvodného programu vypadlo schvaľovanie stanov, ktoré sa bude konať na mimoriadnom kongrese, ktorý sa 

však ešte musí dnes schváliť. 

 

10:16 - Radu bude viesť generálny sekretár SZĽH Róbert Pukalovič. Poprosil o stíšenie telefónov a disciplínu. 

 

10:15 - Igor Nemeček privítal aj novú hlavnú kontrolórku ministerstva školstva. 

 

10:14 - Cenu fair-play získal Ţigmund Pálffy, ktorý ironicky poradil hráčom, ktorí ukončia kariéru, aby išli do zahraničia a 

uţívali si dôchodok. Povedal to v súvislosti s tým, ţe sa stará o mládeţ v Skalici. 

 

10:10 - Ocenili aj najlepšie ţeny: Janka Budajová (Poprad), Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves), Petra Jurčová 

(Keţmarok) 

 

10:08 - Najlepší hráči prvej ligy, druhej najvyššej súťaţe: Ján Chovan, Martin Chovan a Igor Halás. 

 

10:06 - Cenu Dušana Pašeka pre najlepšieho strelca extraligy juniorov za 30 gólov z 34 zápasov získal Ivan Jakubík z 

HKM Zvolen. Uţ trénuje so seniormi. 

 

10:05 - Daniel Dimitrijev zo Slovana sa stal najproduktívnejším hráčom extraligy dorastu, získal Cenu Karola Faka. Získal 

90 bodov v 45 zápasoch. 

 

10:04 - Slovo si zobral hovorca SZĽH Tomáš Štulajter, budú sa odovzdávať ceny pre najlepšie hokejistky a hokejistov za 

posledný rok. 

 

9:53 - Druhá výzva na zaujatie miest. V sále je vrava, hlavne v jej zadnej časti sa nachádzajú hlúčiky diskutérov. 

 

9:47 - Zvukové znamenie upozornilo prítomných, aby zaujali svoje miesta. "O chvíľu začíname," povedal muţský hlas. 

 

9:40 - Na Rade sa nachádza uţ aj Michal Handzuš. Novinári budú sledovať dianie z obrazoviek, ktoré sú umiestnené asi 

20 metrov od vstupu do miestnosti, v ktorej sa nachádzajú delegáti. 

 

9:35 - Uţ sa nachádzame na Rade, ktorá by sa mal začať o 10:00, medzi delegátmi sme zahliadli Ţigmunda Pállyho, 

Miroslava Kováčika či Michala Handzuša. 
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Začiatok - Vítame vás pri ONLINE prenose z Rady SZĽH. Jej začiatok je naplánovaný na 10:00, prezencia účastníkov 

prebieha od 9:15. Program Rady nájdete niţšie v tomto článku. 

 

Program piatkovej Rady SZĽH by Michal Červený 

 

Ilustračné foto: Peter Kováč 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [bystrica.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Bystrica] 

http://bystrica.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

http://bystrica.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://bystrica.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [novezamky.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

http://novezamky.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://novezamky.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [kosice.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

http://kosice.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://kosice.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [brezno.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Brezno] 

http://brezno.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

http://brezno.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://brezno.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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Späť na obsah 

 

1.8.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

http://spisska.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://spisska.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1,  

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Kam vyraziť na Deň detí 2016 

 [najmama.aktuality.sk; 27/05/2016; Redakcia magazínu Najmama ; Zaradenie: Najmama.sk] 

http://najmama.aktuality.sk/extra-tipy/240871/kam-vyrazit-na-den-deti-2016/ 

 

 Medzinárodný deň detí sa uţ blíţi a ak ešte stále neviete, kam s nimi najbliţšie dni vyraziť za zábavou, tak sa inšpirujte 

naozaj rôznorodým programom slovenských miest. 

 

Zdroj - iStock BRATISLAVSKÝ KRAJ 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- Deň detí v SĽUK-u 

- Deň detí v Psom Parku Petrţalka 

- Spoznaj svet a MDD v NC Hron 

- MDD jazda "S Albatrosom do Budapešti" 

- Biofarma daruje deťom: Nedeľa s Gašparkom 

- Deň detí: Detský festival zábavy a zdravia v Eurovea 

- Poľovníci deťom v Šenkviciach 

- Deň detí v Novej Dedinke 

- Deň detí na Miletičke 

http://najmama.aktuality.sk/extra-tipy/240871/kam-vyrazit-na-den-deti-2016/
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- Rozprávkový MDD v Makile 

- MDD v Poluse 

- Deň detí v Pezinku 

- Deň detí v Modre 

- Deň detskej radosti a Veterán rallye Malacky 2016 

- Deň rodiny v Dunajskej Luţnej 

 

29. máj 2016 (nedeľa) 

 

- MDD Na palube jednoroţca v Sade Janka Kráľa 

- MDD v Divadle Ludus 

- MDD v Auparku 

- MDD v Slovenskom Grobe 

- Deň detí v Kika 

- MDD v Senci 

- MDD na Biofarme v Stupave: Nedeľa s Gašparkom 

- Deň detí v Penzióne Intenzíva v Stupave 

- Deň detí vo Vajnoroch 

 

1. jún 2016 (streda) 

 

- Japonský medzinárodný deň detí v BIBIANE 

- Spievankovo číta deťom v Panta Rhei 

- Deň detí v Stupave 

- Deň detí v Zmrzline LuMi 

- I love MDD v OC Central 

 

3. jún 2016 (piatok) 

 

- Deň detí v Hamuliakove 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- MDD v rozprávkovej jaskyni 

- MDD v Caffe Bar Pohasino 

- Ruţinovské rybárske slávnosti a MDD 2016 

- Športový deň detí v P. Biskupiciach 

- Staromestský detský deň s rytiermi 
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- Karloveské MDD 

- Deň detí 2016 v Shopping Palace 

- MDD v Kalinkove 

- Deň detí a Bielsky beh 

- Deň detí v Miloslavove 

- Deň detí a DogStar Show na DDI ZO Junior 

- Medzinárodný deň detí v Rači 

- Deň detí vo Vrakuni 

- Medzinárodný Deň Detí v Academia Universum 

- S Todosom do rozprávkovej ríše zázrakov 

- Já, JuTuber v Avione 

- Deň detí v Malinove - Rozprávkový les 

- Deň detí na dvoch kolesách v Sade J. Kráľa 

 

5. jún 2016 (nedeľa) 

 

- MDD cupík s Top Tenisom 

- Rodinný deň v Ponteo 

- MDD v Harley saloon 

- Rodinný beh na Kuchajde 

- Deň detí na Kuchajde (spoločná akcia s Rodinným behom) 

 

11. jún (sobota) 

 

- MDD v Závode v Parku Športu Kultúry a Oddychu pri KD 

 

19. jún 2016 (nedeľa) 

 

- Deň modelárov a detí na Dostihovej dráhe v Petrţalke 

 

Mohlo by Vás zaujímať 

 

To je ale vychytávka: Veselé video tancujúcich pätorčiat vás dostane 

 

Tieţ ste si vraveli, ţe takíto nebudete? 5 mylných predstáv, ktoré máme pred pôrodom 

 

Viete ţe? Dojčenie nie je len o kŕmení bábätka 
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ŢILINSKÝ KRAJ 

 

27. máj 2016 (piatok) 

 

- Deti kvetov v Ruţomberku 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- Rozprávkový deň detí v Ţiline 

- Bezpečný Deň detí s RGB Liptov 

- Cesta rozprávkovým lesom v Turčianskych Tepliciach 

- Deň detí na Martinkách 

 

29. máj 2016 (nedeľa) 

 

- Deň rodiny v Liptovskom Mikuláši 

- MDD s Bábkovým divadlom Ţilina 

- Rozprávkový svet na Oravskom hrade 

- Deň detí na Hrade Strečno 

- Deň detí v Tulipe, Martin 

- Detská nedeľa v Martine 

- Deň detí v Kinderlande, Námestovo 

 

30. máj 2016 (pondelok) 

 

- Rozprávkový svet na Oravskom hrade 

 

31. máj 2016 (utorok) 

 

- Rozprávkový svet na Oravskom hrade 

 

1. jún 2016 (streda) 

 

- Deň detí v Ruţomberku 

- MDD v OC Mirage Ţilina 

- Baby band v Holiday Inn 

- Deň detí v Dolnom Kubíne 

- Rozprávkový svet na Oravskom hrade 
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- Mesto Čadca deťom 

- Z rozprávky do rozprávky v Dolnom Kubíne 

 

2. jún 2016 (štvrtok) 

 

- Rozprávkový svet na Oravskom hrade 

- Rozprávkový vláčik s Červenou čiapočkou 

- Deň detí v Hola Hop, Ţilina 

 

3. jún 2016 (piatok) 

 

- Rozprávkový vláčik s Červenou čiapočkou 

- Pirátsky deň detí v Campo di Martin 

- MDD vo Vrútkach 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- Deň detí a zázrakov v Auparku Ţilina 

- Juniáles Turany 

- Preteky lezúňov v OC MAX 

- Rozprávkový vláčik s Červenou čiapočkou 

- Ţeleznica pre deti 2016 

- Deň detí v Turčianskej Tepličke 

- Deň detí vo Vrátnej 

- Deň detí v OC Dubeň 

- Obry 2016, Jasná 

 

5. jún 2016 (nedeľa) 

 

- Rozprávkový vláčik s Červenou čiapočkou 

- Ţeleznica pre deti 2016 

- Deň detí so Smejkom a Tanculienkou 

- Deň detí v Skanzene Vychylovka 

- MDD na Kubínskej holi 

 

12. jún (nedeľa) 

 

- Bambifest - cesta rozprávkovým lesom, Liptovský Mikuláš 
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KOŠICKÝ KRAJ 

 

27. máj (piatok) 

 

MDD v OC Cassovia 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- MDD v OC Cassovia 

 

29. máj 2016 (nedeľa) 

 

- MDD v OC Cassovia 

- MDD na sídlisku Nad jazerom 

- Deň detí v ZOO Spišská Nová Ves 

 

30. máj 2016 (pondelok) 

 

- MDD v OC Cassovia 

 

31. máj 2016 (utorok) 

 

- MDD v OC Cassovia 

 

1. jún 2016 (streda) 

 

- MDD v OC Cassovia 

- MDD v Noise arene 

- MDD v MC Smajlík 

 

2. jún 2016 (štvrtok) 

 

- MDD v OC Cassovia 

- Rozprávkový deň detí v OC Galéria 

 

3. jún 2016 (piatok) 
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- MDD v OC Cassovia 

- Mesto plné detí, Spišská Nová Ves 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- Deň detí v Auparku 

- MDD v Smiţanoch 

- MDD V Letnej Záhradke 

- Deň detí v Ploskom 

- MDD v ZOO Košice 

 

5. jún 2016 (nedeľa) 

 

- MDD v Mč Košice - Dargovských hrdinov 

 

10. jún 2016 (piatok) 

 

- MDD pre najmenších v MC Stonoţka 

 

PREŠOVSKÝ KRAJ 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- Deň detí - Zwicker 

- Detská párty Marťanko v Prešove 

- Záchranári deťom 2016 

- Poprad deťom 

 

29. máj 2016 (sobota) 

 

- Rozprávkovo v Nestville 

- Detská párty - Kinderkovo Trebišov 

- Tatry deťom 

- Deň detí v Štrbe 

- Deň Detí v Bardejovských kúpeľoch 

- Deň otvorených dverí v DJZ 

- Veľký detský deň v Starej Ľubovni 
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30. máj 2016 (pondelok) 

 

- Poprad deťom 

- Rozprávka na Keţmarskom hrade 

 

31. máj 2016 (utorok) 

 

- Poprad deťom 

- Rozprávka na Keţmarskom hrade 

 

1. jún 2016 (streda) 

 

- Deň detí v Prešove 

- Deň detí vo Veľkom Šariši 

- MDD v Poprade 

- MDD v OC Fórum v Poprade 

- Poprad deťom 

- Rozprávka na Keţmarskom hrade 

 

2. jún 2016 (štvrtok) 

 

- Rozprávka na Keţmarskom hrade 

 

3. jún 2016 (piatok) 

 

- Korálkový deň detí v Prešove 

- Posádkový deň detí v Prešove 

- Tatranský deń detí 2016 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- Deň detí na Popradskom Plese 

- Deň detí v hoteli Hubert - Gerlachov 

 

12. jún 2016 (nedeľa) 

 

- Deň detí v stredovekom vojenskom tábore Stará Ľubovňa 
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BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

 

27.máj 2016 (piatok) 

 

- Deň detí s HKM, Zvolen 

- Rozprávkový majáles, Veľký Krtíš 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- Ţiarsky deň detí 

- Hurá MDD v Selciach 

- Rozprávková dedinka na Počúvadle, Banská Štiavnica 

- Cesta rozprávkovým lesom na Králikoch 

- Deň detí v Galérií Lučenec 

- KulturPark v Sáse 

- MDD v Malachove 

- Deň detí v Tančiarni, Lučenec 

 

29. máj 2016 (nedeľa) 

 

- Rozprávkový chodník na Pustý hrad, Zvolen 

- Dobrodruţný deň detí v Kúpeľoch Sliač 

- Deň detí v kika Banská Bystrica 

- Cesta rozprávkovým lesom v Brezne 

- MDD v Novej Bani 

- Deň detí s RGB Radvaň, Banská Bystrica 

- MDD v Safari Parku, Banská Bystrica 

- DOD na strelnici pri príleţitosti MDD, Zvolen 

 

31. máj 2016 (utorok) 

 

- Stredoveké dni detí na hrade Modrý Kameň 

 

1. jún 2016 (streda) 

 

- Stredoveké dni detí na hrade Modrý Kameň 

- Deň detí v Divnej pani, Banská Štiavnica 

- MDD-Záhrada detí s Dominom, Zvolen 
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- MDD v Krupine 

 

2. jún 2016 (štvrtok) 

 

- Stredoveké dni detí na hrade Modrý Kameň 

 

3. jún 2016 (piatok) 

 

- Stredoveké dni detí na hrade Modrý Kameň 

- Rybárske preteky detí, Ţarnovica 

- Noc statočných detí na hrade Revište, Revištské Podzámčie 

- Deň detí na Leteckej základni Sliač 

- Medzinárodný deň detí v Banskej Bystrici 

- Deň detí vo Veľkom Krtíši 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- Vydričkin zázračný deň,Čierny Balog 

- MDD na Salamandre, Hodruša 

- Motorstop deťom, Brezno 

- Víkend detí v bystrickej Europe, Banská Bystrica 

- Deň rodiny v Ţarnovici 

- DOD a výstava dinosaurov v hoteli Tenis, Zvolen 

- Deň detí v Cinobani 

- Deň sídliska Západ, Zvolen 

- Deň detí v Zechenterovej záhrade, Kremnica 

- Cesta rozprávkovým lesom v Klenovci 

 

5. jún 2016 (nedeľa) 

 

- Víkend detí v bystrickej Europe, Banská Bystrica 

- Dorotka z Fidorkova, Krupina 

- Deň detí na Lunterovom ranči, Zvolen-Kráľová 

- Deň detí na Piešti, Detva 

- DOD a výstava dinosaurov v hoteli Tenis, Zvolen 

- Deň detí v Revúcej 

- MDD na Masarykovom dvore, Vígľaš 
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TRENČIANSKY KRAJ 

 

27. máj 2016 (piatok) 

 

- Záchranársky deň detí, Drgoňova dolina 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- Deň detí Fačkovské sedlo - Salaš Kľak 

- Deň detí v Trenčíne 

- Deň detí na Myjave 

- Deň detí v Poriadí 

- Deň detí v Podolí 

- MDD v Bánovciach 

- Rodinný športový deň, Trenčianske Teplice 

- MDD v Juţanke, Trenčín 

- Šašov hrad na hrade Beckov 

 

29. máj 2016 (nedeľa) 

 

- Deň detí na Brezine 

- Detská jašenica v Prievidzi 

- Šašov hrad na hrade Beckov 

 

31. máj 2016 (utorok) 

 

- Medzinárodný deň detí v Cupi Lupi, Dubnica nad Váhom 

 

1. jún 2016 (streda) 

 

- Medzinárodný deň detí na Bojnickom zámku 

 

Deň detí v MC Drobec, Púchov 

 

Deň detí v ZOO Bojnice 

 

3. jún 2016 (piatok) 
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- Úţasný deň detí v reštaurácii Harmónia 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- Ţeleznica pre deti 2016, Prievidza 

- Science show v OC Max Trenčín 

- Oslavy MDD - Paráda 2016, Zelená voda 

- Deň detí s električkou, Trenčianska Teplá 

- Pirátske minidisko v OC Laugaricio, Trenčín 

 

5. jún 2016 (nedeľa) 

 

- Cesta rozprávkovým lesom, Nová Dubnica 

 

NITRIANSKY KRAJ 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- MDD v Parku Pod Borinou Nitra 

- Bezpečne na Deň detí s Pribinou Nitra-Chrenová 

- Deň detí Pipi a Piráti v Centro Nitra 

- Medzinárodný deň detí na ihrisku Dyčka Vráble 

- Deň detí a otvorenie letnej sezóny na Termálnom kúpalisku Tvrodšovce 

- Detský festival zábavy k MDD s CVČ Hurbanovo 

- Deň detí v Čabe 

 

29. máj 2016 (nedeľa) 

 

- Deň detí v Arboréte SAV Mlyňany 

- Deň detí s CCVČ Nitra-Klokočina 

- Maxáčikovo Deň detí v MAX-e Nitra 

- Deň detí na Termálnom kúpalisku Štand E.Tatárika Nové Zámky 

- Veľká zvieratková show na Deň detí v SC Aquario Nové Zámky 

- Deň detí na Mestskom štadióne Zlaté Moravce 

- Topoľčiansky deň detí na Námestí M.R.Štefánika 

- Cirkus k MDD s Futura Sience Center Maďarsko 

 

30. máj 2016 (pondelok) 
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- Poskladaj si MEGA deň v Mlynoch Nitra 

 

1. jún 2016 (streda) 

 

- MDD v Starom divadle Karola Spišáka Nitra 

- Rozprávkový deň detí v Nitrianskom Pravne 

- Poskladaj si MEGA deň v Mlynoch Nitra 

- Bezplatný vstup pre deti na Zámku Topoľčianky 

 

3. jún 2016 (piatok) 

 

- Poskladaj si MEGA deň v Mlynoch Nitra 

- Deň detí vo Wellness Hotel Patince 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- Deň detí v Univerzitnom viváriu SPU Nitra 

- Deň detí vo Wellness Hotel Patince 

- Oslávte MDD na Amfíku Šaľa 

- Deň detí vo Veľkom Ostrove 

- Poskladaj si MEGA deň v Mlynoch Nitra 

- Deň detí v Parku M.R.Štefánika Levice 

 

5. jún 2016 (nedeľa) 

 

- Oslavy MDD v parku na Sihoti Nitra 

- Medzinárodný deň nielen pre deti v Tlmačoch 

- Deň detí vo Wellness Hotel Patince 

- Deň detí v reštaurácii Starý Orech Hurbanovo 

- Poskladaj si MEGA deň v Mlynoch Nitra 

 

TRNAVSKÝ KRAJ 

 

28. máj 2016 (sobota) 

 

- Farmársky Frištuk v Trnave 

- Medzinárodný deň detí v Galante 
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- Rodinné oslavy MDD v Jaslovských Bohuniciach 

- Mestský deň detí v Dunajskej Strede 

 

29. máj 2016 (nedeľa) 

 

- Golf Challenge 2016 a Deň detív Báči 

- Deň detí v Kinder klube v Trnave 

- Cirkus k MDD s Futura v Mosonmagyaróvár (HU) 

 

3. jún 2016 (piatok) 

 

- Deň detí na Ranči na Striebornom jazere v Galante 

- Festival Lumen v Trnave 

- Oslava dňa detí vo Vrbovom 

 

4. jún 2016 (sobota) 

 

- Otvorenie letnej sezóny v parku Hotela Kormorán, folkórny festival a MDD v 

- Šamoríne 

- Deň detí s OC Arkadia v Trnave 

- Poľovnícky deň detí v Gabčíkove 

- Deň detí v Uníne 

- Medzinárodný Deň Detí v Červeníku 

- Deň detí v Bolerázi 

 

5. jún 2016 (nedeľa) 

 

- Ochranca hradieb Trnavy 

- Cesta rozprávkovým lesom vSmoleniciach 

- Deň detí 2016 v Zvončíne 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cenu fair play získal Pálffy 

 [teraz.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-rada-szlh-sezonne-ocenenia/198842-clanok.html 

 

Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej 

kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej realizácie. 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-rada-szlh-sezonne-ocenenia/198842-clanok.html
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Ţigmund Pálffy Foto: TASR/Pavel Neubauer 

 

Bratislava 27. mája (TASR) - Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne 

ocenenia hráčskych osobností niţších domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, 

ktorý získal Cenu Michala Polóniho za fair play. 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). Medzi 

juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny rozdelili 

brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra Jurčová 

(Prešov). 

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo 

najviac nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem 

im drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

sezónne ocenenia 2015/2016: 

 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan 

Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

1. liga ţien 

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 
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najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

1. liga muţov: 

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 

 

Cena Michala Polóniho (za fair play): Ţigmund Pálffy 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cena fair play pre Pálffyho 

 [sme.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej - Slovensko] 

http://s.sme.sk/r-rss/20174910/sport.sme.sk/radu-szlh-otvorili-sezonne-ocenenia-cena-fair-play-pre-palffyho.html 

 

 Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. 

 

Ţigmund Pálffy. (Zdroj - TASR) 

 

BRATISLAVA. Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne ocenenia 

hráčskych osobností niţších domácich súťaţí. 

 

Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, ktorý získal Cenu Michala Polóniho za fair play. 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). 

 

Medzi juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny 

rozdelili brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra 

Jurčová (Prešov). 

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20174910/sport.sme.sk/radu-szlh-otvorili-sezonne-ocenenia-cena-fair-play-pre-palffyho.html
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"Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde ako v minulom roku, aj mne 

na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z obranných radov ho doplnil spoluhráč 

Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. 

 

S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." 

 

Následne si zaprial, aby mal čo najviac nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú 

úroveň slovenského hokeja. Budem im drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

sezónne ocenenia 2015/2016: 

 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan 

Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

1. liga ţien 

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

1. liga muţov: 

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 

 

Cena Michala Polóniho (za fair play): Ţigmund Pálffy 
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Tabuľka    Z V VPP PPP  P Skóre  Body   

1. KOŠICE 50 28 9 4 9 156:85  106  

2. NITRA 49 29 3 1 16 158:129  94  

3. ZVOLEN 49 24 6 6 13 169:130  90  

 

 

4. BANSKÁ BYSTRICA 49 25 4 4 16 154:113  87 

5. HK POPRAD 49 18 3 10 18 139:148  70 

6. ŢILINA 49 18 4 6 21 117:136  68 

7. TRENČÍN 49 15 7 7 20 113:143  66 

8. MARTIN 49 14 3 5 27 105:126  53 

9. PIEŠŤANY 49 11 7 4 27 115:155  51 

10. ORANGE 20 18 1 1 0 16 22:83  5 

11. SKALICA 0 0 0 0 0 0:0  0 

 

 

celá tabuľka >> 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [presov.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Prešov] 

http://presov.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

http://presov.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://presov.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 
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1.13.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [poprad.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

http://poprad.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [lucenec.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Lučenec] 

http://lucenec.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

http://lucenec.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [zvolen.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Zvolen] 
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http://zvolen.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

http://zvolen.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Čo ponúkne jún v Spišskej? 10 podujatí, ktoré by nemali ujsť vašej pozornosti 

 [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/co-ponukne-jun-v-spisskej-10-podujati-ktore-by-nemali-ujst-vasej-pozornosti-239378 

 

 Ani sme sa nenazdali a uţ nový mesiac klope na dvere. V júni sa v Spišskej Novej Vsi bude konať viacero zaujímavých 

podujatí. My sme z nich vybrali presne desať. 

 

MESTO PLNÉ DETÍ 

 

3.júna 2016 od 9:00, Radničné námestie 

 

Uţ tradične sa na námestí v Spišskej Novej Vsi zídu všetky deti, aby si uţili svoj sviatok. Aj tento rok je pre nich 

pripravený bohatý celodenný program. Program začne známou rozprávkou o psíčkovi a mačičke o deviatej ráno a potrvá 

aţ do večera. Počas dňa sa môţete tešiť aj na zábavné súťaţe, trampolínu, bublifuky, či športové súťaţe. 

 

JUNILIÁDA – ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE 

 

4. júna 2016 od 14.00, areál CVČ Adam 

 

Aj v sobotu si prídu na svoje tí najmenší. V areáli centra voľného času Adam vystúpia detí materských a základných škôl. 

Pripravené budú zábavné aj športové aktivity pre deti a rodičov. Nebude chýbať ani jarmok, predaj suvenírov či 

občerstvenie. 

 

BASKET MUSIC FEST 

http://spisska.dnes24.sk/co-ponukne-jun-v-spisskej-10-podujati-ktore-by-nemali-ujst-vasej-pozornosti-239378
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11. júna 2016 od 9:00, športová hala 

 

Jedenásty ročník známeho športovo – hudobného podujatia odštartuje v Spišskej 11.júna. Streetballový turnaj budú 

dopĺňať hudobné a tanečné čísla. Nebudú chýbať ani známi writeri a celý projekt bude mať aj benefičný charakter. 

 

KONCERT SPOLU PROTI FAŠIZMU 

 

12. júna. 2016 o 18:00, Pódium pred Redutou 

 

V polovici mesiaca si to môţete namieriť na koncert. Koncert je pod záštitou primátora mesta Jána Volného a podľa 

organizátorov bude pokojným vyjadrením nesúhlasu s posilňovaním fašizmu na Slovensku, v Európe a vo svete. 

Účinkujú: fínsky hudobník Mäkkelä s kapelou, folk punkový hudobník Dáša fon Fľaša. 

 

MISS SPIŠA 2016 

 

17.júna 2016 o 19:00, Spišské divadlo 

 

Tradičná a známa súťaţ krásy Miss Spiša má uţ dlhoročnú tradíciu. Tentokrát to uţ bude jubilejný dvadsiaty ročník. 

Exkluzívna porota vyberie spomedzi deviatich finalistiek tú najkrajšiu. 

 

SPIŠ ROCK FEST 2016 

 

18.júna 2016 od 15:00, amfiteáter v Madaras parku 

 

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov rocku, punku, ska a reggae. Na najstaršom festivale na Spiši Spiš rock fest sa 

predstaví sedem zaujímavých kapiel zo Slovenska aj zahraničia. 

 

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA 

 

19. júna 2016 o 16.00 a 19.00 , Dom kultúry Mier 

 

Kabaretná novinka v podaní Radošinského naivného divadla. Celovečerný satirický titul, komédia z najsúčasnejšej 

súčasnosti. Komediálna "správa zo zápasu dňa", ktorá skúma typickým radošínskym humorom momentálny stav a kvalitu 

ţivota, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia. 

 

DNI HUMORU NA SPIŠI 
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24. – 25.júna 2016, Radničné námestie 

 

Druhý ročník zaujímavého festivalu si môţete uţiť v posledný júnový víkend. Tešiť sa môţete na bohatý program pre deti 

aj pre dospelých. V piatok večer vystúpi známy český spevák Ivan Mládek s kapelou. V sobotu zase Puding Pani 

Elvisovej či Ander z Košíc. 

 

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 

 

25. júna 2016, od 10:00, zoologické záhrada 

 

V júni je okrem dňa detí pripravená pre tých najmenších aj ďalšia skvelá akcia. Cestou rozprávkovým lesom budú musieť 

plniť originálne úlohy na rôznych stanovištiach aţ kým sa nedostanú do cieľa kde ich čaká sladká odmena. 

 

ŢIVNOSŤ PANI WARRENOVEJ 

 

29. júna 2016 o 19.00 h, Spišské divadlo 

 

DS Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves uvedie 131.premiéru divadelnej hry Ţivnosť pani Warrenovej .Účinkujú: 

Daniela Švolíková, Katarína Hlinková, Lukáš Frankovič, Albín Medúz, Ján Mackovjak, Ján Berčák. 

 

foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Muţa, na ktorého spadol vrchol stromu, ratovali leteckí záchranári 

 [24hod.sk; 27/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/muza-na-ktoreho-spadol-vrchol-stromu-ratovali-letecki-zachranari-cl439578.html 

 

Ilustračná snímka 

 

Spišská Nová Ves/Gemerská Poloma 27. mája (TASR) - Popradskí leteckí záchranári zasahovali dnes predpoludním v 

lese medzi obcou Hnilec, okres Spišská Nová Ves, a Gemerskou Polomou, okres Roţňava. Na 42-ročného piliara 

spadol z výšky pribliţne 12 metrov vrchol stromu. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) 

Zuzana Hopjaková. 

 

"Muţ utrpel poranenie hrudníka a driekovej časti chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z 

Dobšinej. Lekárka leteckých záchranárov bola k pacientovi spustená pomocou techniky palubného navijaka. Po 

http://www.24hod.sk/muza-na-ktoreho-spadol-vrchol-stromu-ratovali-letecki-zachranari-cl439578.html
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poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi bol zranený muţ prenesený k sanitke. Tá ho 

následne previezla k vrtuľníku, ktorý pristál pribliţne 1 km od miesta nehody," uviedla Hopjaková a dodala, ţe po 

preloţení na palubu pacienta v stabilizovanom stave previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Air-Transport Europe: Muţa, na ktorého spadol vrchol stromu, ratovali leteckí 

záchranári 

 [hlavnespravy.sk; 27/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/air-transport-europe-muza-na-ktoreho-spadol-vrchol-stromu-ratovali-letecki-zachranari/787194 

 

Spišská Nová Ves/Gemerská Poloma 27. mája 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa) 

 

Muţ utrpel poranenie hrudníka a driekovej časti chrbtice 

 

Popradskí leteckí záchranári zasahovali dnes predpoludním v lese medzi obcou Hnilec, okres Spišská Nová Ves, a 

Gemerskou Polomou, okres Roţňava. Na 42-ročného piliara spadol z výšky pribliţne 12 metrov vrchol stromu. TASR o 

tom dnes informovala hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková. 

 

Ilustračné foto 

 

"Muţ utrpel poranenie hrudníka a driekovej časti chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z 

Dobšinej. Lekárka leteckých záchranárov bola k pacientovi spustená pomocou techniky palubného navijaka. Po 

poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi bol zranený muţ prenesený k sanitke. Tá ho 

následne previezla k vrtuľníku, ktorý pristál pribliţne 1 km od miesta nehody," uviedla Hopjaková a dodala, ţe po 

preloţení na palubu pacienta v stabilizovanom stave previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Muţa, na ktorého spadol vrchol stromu, ratovali leteckí záchranári 

 [teraz.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/ate-muza-na-ktoreho-spadol-vrchol-st/198894-clanok.html 

 

Na 42-ročného piliara spadol z výšky pribliţne 12 metrov vrchol stromu v lese medzi obcou Hnilec a Gemerskou 

Polomou. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/air-transport-europe-muza-na-ktoreho-spadol-vrchol-stromu-ratovali-letecki-zachranari/787194
http://www.teraz.sk/regiony/ate-muza-na-ktoreho-spadol-vrchol-st/198894-clanok.html
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Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván 

 

Spišská Nová Ves/Gemerská Poloma 27. mája (TASR) - Popradskí leteckí záchranári zasahovali dnes predpoludním v 

lese medzi obcou Hnilec, okres Spišská Nová Ves, a Gemerskou Polomou, okres Roţňava. Na 42-ročného piliara 

spadol z výšky pribliţne 12 metrov vrchol stromu. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) 

Zuzana Hopjaková. 

 

"Muţ utrpel poranenie hrudníka a driekovej časti chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z 

Dobšinej. Lekárka leteckých záchranárov bola k pacientovi spustená pomocou techniky palubného navijaka. Po 

poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi bol zranený muţ prenesený k sanitke. Tá ho 

následne previezla k vrtuľníku, ktorý pristál pribliţne 1 km od miesta nehody," uviedla Hopjaková a dodala, ţe po 

preloţení na palubu pacienta v stabilizovanom stave previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Aktuálne INFO: Na Spišskú sa rúti čierňava, kedy to má vypuknúť? 

 [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Marcel Mojţiš ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/aktualne-info-na-spissku-sa-ruti-ciernava-kedy-to-ma-vypuknut-239432 

 

 Okres Spišská Nová Ves sa musí mať na pozore. Meteorológovia nás vystríhajú pred búrkami s krupobitím, ktoré 

predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Kedy presne máme byť na takéto počasie pripravení? 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zverejnil informáciu, podľa ktorej sa v okrese Spišská Nová Ves ojedine 

očakáva ojedinele výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

 

"S búrkami môţu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môţu úhrny dosiahnuť 15 – 30 mm a nárazy 

vetra rýchlosť 18 – 20 m/s (60 – 75 km/h)," informuje web SHMÚ. 

 

Podľa SHMÚ je intenzita sprievodných javov v danej ročnej dobe a oblasti beţná, ale môţe spôsobiť škody menšieho 

rozsahu. Výstraha prvého stupňa je pre náš okres vydaná piatok a to od 14:20 do 17:00 hodiny. 

 

"Pri spomínaných búrkach je moţný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových 

úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov)," dodali 

meteorológovia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

http://spisska.dnes24.sk/aktualne-info-na-spissku-sa-ruti-ciernava-kedy-to-ma-vypuknut-239432
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Späť na obsah 

 

1.21.  Retronádhera v Spišskej: Do mesta dorazili autá, aké beţne nestretnete! FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 27/05/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/retronadhera-v-spisskej-do-mesta-dorazili-auta-ake-bezne-nestretnete-foto-239451 

 

 Srdce nadšencov áut len tak zaplesalo. Do Spišskej Novej Vsi dorazili nádherné vozidlá. Veterány z rôznych kútov 

Slovenska a aj zahraničia zaparkovali priamo pred Redutou. Boli medzi nimi aj poriadne zaujímavé kúsky. 

 

Naozajstná nádhera, ktorá na seba dokáţe upútať pozornosť. Do Spišskej Novej Vsi zavítali krásne štvorkolesová 

tátoše. V rámci tretieho ročníka Cassovia Classic 2016 navštívili štartujúce posádky aj naše mesto a bolo sa na čo 

pozerať. Pred budovou Reduty zaparkovala takmer päťdesiatka najkrajších veteránov zo Slovenska aj zahraničia. 

 

"Tento ročník je výnimočný tým, ţe sa na jednom mieste stretlo naozaj niekoľko raritných kúskov, ktoré len tak nedajú 

vidieť. Dôraz sme nekládli na počet , ale na to, aby išlo o autá jedinečné. Posádky so svojimi autami najazdia takmer 500 

kilometrov a keďţe je Spiš výnimočný svojou hornatosťou na niektorých úsekoch to dáva autíčkam zabrať," povedal 

organizátor podujatia Roman Kojecký s tým, ţe cestou je pre istotu k dispozícii aj servis. 

 

Podľa slov technického riaditeľa Miroslava Kolára sa v Spišskej Novej Vsi zišli najstaršie autá, ktorých rok výroby siaha 

aţ do 20. rokov minulého storočia. "Obdivovať môţete napríklad bugaty, ktoré je na Slovensku veľmi málo vidieť, staré 

jaguáre, bentley či autá značky Rolls-Royce" vymenoval. Ako doplnil, kaţdé jedno auto má svoju históriu a čaro a pre 

jeho majiteľa je určite výnimočné. 

 

Aké kúsky zaparkovali pred budovou Reduty v Spišskej Novej Vsi si môţete pozrieť v našej galérii. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

 [korzar.sme.sk; 27/05/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195545/na-pilcika-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik.html 

 

Leteckí záchranári z Popradu v piatok leteli do terénu medzi obcou Hnilec (okres Spišská Nová Ves) a Gemerská 

Poloma (okres Roţňava). 

 

KOŠICE. Na 42-ročného pilčíka tam z výšky pribliţne dvanásť metrov spadol vrchol stromu. 

 

http://spisska.dnes24.sk/retronadhera-v-spisskej-do-mesta-dorazili-auta-ake-bezne-nestretnete-foto-239451
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195545/na-pilcika-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik.html
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"Poranil si hrudník a driekovú časť chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z Dobšinej," 

informovala Zuzana Hopjaková, PR manaţérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluţby AIR – Transport 

Europe. 

 

Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi zraneného muţa v stabilizovanom stave 

previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

 [webnoviny.sk; 27/05/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1070071-na-pilcika-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik/ 

 

Robotník v lese skončil s poraneným hrudníkom a chrbticou na traumatológii v Košiciach. 

 

Foto: ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo  

 

POPRAD 27. mája (WebNoviny.sk) – Leteckí záchranári z Popradu dnes leteli do terénu medzi obcou Hnilec (okres 

Spišská Nová Ves) a Gemerská Poloma (okres Roţňava). Na 42-ročného pilčíka tam z výšky pribliţne dvanásť metrov 

spadol vrchol stromu.  

 

"Poranil si hrudník a driekovú časť chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z Dobšinej," 

informovala Zuzana Hopjaková, PR manaţérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluţby AIR – Transport 

Europe. 

 

Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi zraneného muţa v stabilizovanom stave 

previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Leteckí záchranári sa nezastavia ani cez víkend: V piatok leteli k ťaţko zranenému 

muţovi 

 [poprad.dnes24.sk; 27/05/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/letecki-zachranari-sa-nestavia-ani-cez-vikend-v-piatok-leteli-k-tazko-zranenemu-muzovi-239460 

 

 Pozornosti a koncentrácie v práci nikdy nie je dosť. Leteckí záchranári ratovali lesného pracovníka. 

 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1070071-na-pilcika-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik/
http://poprad.dnes24.sk/letecki-zachranari-sa-nestavia-ani-cez-vikend-v-piatok-leteli-k-tazko-zranenemu-muzovi-239460
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Popradskí leteckí záchranári zasahovali dnes predpoludním v lese medzi obcou Hnilec, okres Spišská Nová Ves, a 

Gemerskou Polomou, okres Roţňava. Na 42-ročného piliara spadol z výšky pribliţne 12 metrov vrchol stromu. 

 

"Muţ utrpel poranenie hrudníka a driekovej časti chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z 

Dobšinej. Lekárka leteckých záchranárov bola k pacientovi spustená pomocou techniky palubného navijaka," uviedla 

Zuzana Hopjaková z Air-Transport Europe (ATE). Vzhľadom na náročný terén nebolo moţné pacienta okamţite naloţiť 

na palubu vrtuľníka. 

 

"Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi bol zranený muţ prenesený k sanitke. Tá ho 

následne previezla k vrtuľníku, ktorý pristál pribliţne 1 km od miesta nehody," dodala Hopjaková 

 

Po preloţení na palubu pacienta v stabilizovanom stave previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Ţiga Pálffyho ocenili za prácu s mládeţou 

 [tvnoviny.sk; 27/05/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: TVnoviny] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1829289 

 

Foto: TASR 

 

Získal Cenu Michala Polóniho za fair play. 

 

 Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja otvorili sezónne ocenenia hráčskych osobností niţších 

domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, ktorý získal Cenu Michala Polóniho za 

fair play. 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). Medzi 

juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny rozdelili 

brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra Jurčová 

(Prešov). 

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

http://www.tvnoviny.sk/a/1829289
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ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. 

 

S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo najviac 

nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem im 

drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

Sezónne ocenenia 2015/2016: 

 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): 

 

Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): 

 

Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

Cena Michala Polóniho (za fair play): 

 

Ţigmund Pálffy 

 

Liga ţien 

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

Liga muţov: 

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 
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najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Radu otvorili sezónne ocenenia, cena fair play pre Pálffyho 

 [hlavnespravy.sk; 27/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/radu-otvorili-sezonne-ocenenia-cena-fair-play-pre-palffyho/787045 

 

Bratislava 27. mája 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) 

 

Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy 

 

Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne ocenenia hráčskych osobností 

niţších domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, ktorý získal Cenu Michala 

Polóniho za fair play. 

 

Na snímke Ţigmund Pálffy si prevzal Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). Medzi 

juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny rozdelili 

brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra Jurčová 

(Prešov). 

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo 

najviac nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem 

im drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

Sezónne ocenenia 2015/2016: 

 

http://www.hlavnespravy.sk/radu-otvorili-sezonne-ocenenia-cena-fair-play-pre-palffyho/787045
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Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan 

Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

1. liga ţien 

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

1. liga muţov: 

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 

 

Cena Michala Polóniho (za fair play): Ţigmund Pálffy 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cenu fair play získal Pálffy 

 [24hod.sk; 27/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/radu-szlh-otvorili-sezonne-ocenenia-cenu-fair-play-ziskal-palffy-cl439520.html 

 

Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne ocenenia hráčskych osobností 

niţších domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj ... 

 

Bratislava 27. mája (TASR) - Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne 

ocenenia hráčskych osobností niţších domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, 

ktorý získal Cenu Michala Polóniho za fair play. 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). Medzi 

juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny rozdelili 

http://www.24hod.sk/radu-szlh-otvorili-sezonne-ocenenia-cenu-fair-play-ziskal-palffy-cl439520.html
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brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra Jurčová 

(Prešov). 

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo 

najviac nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem 

im drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

sezónne ocenenia 2015/2016: 

 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan 

Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

1. liga ţien 

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

1. liga muţov: 

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 
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Cena Michala Polóniho (za fair play): Ţigmund Pálffy 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Radu otvorili sezónne ocenenia, cena fair play pre Pálffyho 

 [hokej.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_exd/clanok141712-Radu_otvorili_sezonne_ocenenia_cena_fair_play_pre_Palffyho.htm?utm_source=rss 

 

--> 

 

 Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne ocenenia hráčskych osobností 

niţších domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, ktorý získal Cenu Michala 

Polóniho za fair play. 

 

 Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal sedemnásťročný Rus 

Daniil Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). 

Medzi juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny 

rozdelili brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra 

Jurčová (Prešov). 

 

 Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

 Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo 

najviac nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem 

im drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

 sezónne ocenenia 2015/2016: 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan 

Bratislava) 

 

 Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

http://www.hokej.sk/liga_exd/clanok141712-Radu_otvorili_sezonne_ocenenia_cena_fair_play_pre_Palffyho.htm?utm_source=rss
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 1. liga ţien 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

 najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

 najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

 1. liga muţov: 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

 najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

 najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 

 

 Cena Michala Polóniho (za fair play): Ţigmund Pálffy 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Na Adamcových dňoch vystúpia spevácke zbory z východu Slovenska 

 [korzar.sme.sk; 27/05/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195456/na-adamcovych-dnoch-vystupia-spevacke-zbory-z-vychodu-slovenska.html 

 

Desiaty ročník prehliadky speváckych zborov Adamcove dni oţiví v Košiciach tradíciu zborového spevu. 

 

KOŠICE. Počas tohto víkendu sa v Kunsthalle/Hale umenia budú prezentovať zboristi z východného Slovenska, aby si 

uctili pamiatku významného dirigenta, zbormajstra a hudobného skladateľa Vojtecha Adamca (19261973), ktorý sa 

zapísal do hudobnej histórie Košíc. 

 

Ako informovala organizácia K13 - Košické kultúrne centrá, ktorá podujatie pripravila, zaznejú diela od renesancie aţ po 

súčasnosť. Záver Adamcových dní bude uţ tradične patriť "hymne" festivalu a piesni Slovensko moje, ktorej autorom je 

Vojtech Adamec. 

 

Z kaţdého roţku trošku 

 

Člen festivalového výboru a odbornej komisie Karol Petróczi priblíţil, ţe nejde o typickú súťaţ. Odborná porota podľa jeho 

slov skôr zbory a jednotlivých zbormajstrov nasmeruje na správnu cestu. 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195456/na-adamcovych-dnoch-vystupia-spevacke-zbory-z-vychodu-slovenska.html
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"Zaspievajú z kaţdého roţku trošku. Nechceme, aby bol repertoár úzko špecializovaný len na cirkevné zbory. Radi si 

vypočujeme aj klasické skladby, počnúc renesanciou, cez baroko aţ po súčasnosť. Takisto máme nádherné úpravy 

slovenských ľudových piesní," uviedol. 

 

Nedoţité 90. narodeniny 

 

Desiaty ročník pripomenie Adamcove nedoţité 90. narodeniny. Na podujatí sa zúčastnia Vokálny ansámbel Zboru 

katedrálneho Chrámu sv. Alexandra Nevského (Prešov), Iuventus Pedagogika (Levoča), zmiešaný spevácky zbor Karmel 

(Stropkov), Cantus Villa Nova (Spišská Nová Ves) a Košický spevácky zbor učiteľov (Košice). 

 

Podujatie sa s prestávkami koná od roku 1983, kedy bolo desiate výročie smrti spomínanej významnej osobnosti 

slovenského hudobného ţivota. Adamec pracoval ako zbormajster speváckeho zboru SĽUK, neskôr ako dirigent a 

zbormajster Československého rozhlasu. 

 

Popri práci s profesionálnym orchestrom umelecky viedol Ľudový spevokol učiteľov Slovenska, Spišský učiteľský zbor, 

Ţenský zbor Lekárskej fakulty PJŠ v Košiciach a od roku 1964 aj Košický spevácky zbor učiteľov. Komponoval skladby 

pre rozhlas, televíziu a divadlá, bol organizátorom hudobného ţivota. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Pálffyho ocenili za mládeţ, jeho skupina dá vlastného kandidáta na šéfa SZĽH 

 [tvnoviny.sk; 27/05/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: TVnoviny] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1829289 

 

Foto: TASR 

 

Získal Cenu Michala Polóniho za fair play. 

 

 Kandidáta na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) s najväčšou pravdepodobnosťou nominuje aj 

hokejová skupina okolo Ţigmunda Pálffyho. Bývalý úspešný reprezentant jeho meno nechcel konkretizovať rovnako ani 

hnutie, ktoré ho navrhne. 

 

Ja so svojou skupinou chlapcov by sme si tieţ radi dosadili nejakého svojho prezidenta 

 

Pálffy sa na piatkovom rokovaní Rady SZĽH zúčastnil ako delegát a na jej začiatku si prevzal Cenu Michala Polóniho za 

fair play. Neskôr sa zapojil do hlasovania o schválení mimoriadneho kongresu, ktorý sa uskutoční 16. júna. Na post 

zväzového prezidenta plánuje dosadiť svojho kandidáta. 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1829289
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"Viem, ţe sú tu vytvorené nejaké skupiny okolo Lintnera. Ja so svojou skupinou chlapcov by sme si tieţ radi dosadili 

nejakého svojho prezidenta, určite to nenecháme na jednom človeku," povedal Pálffy. 

 

Sám by si na kandidatúru netrúfol, hoci priznal, ţe hlavou sa mu preliali rôzne myšlienky. "Človek uvaţuje nad všetkým. 

Musíme mať podporu všetkých klubov, aby to bolo zjednotené. Máme navrhnutého jedného hokejistu, dúfam, ţe nám to 

vyjde a čo najskôr ho predstavím," ozrejmil Pálffy. Svoju skupinu nechcel konkretizovať: "Sme partia chalanov, ktorí 

nepochádzajú z jedného mesta, ale rozprávame sa a máme rovnaké názory. Máme nápady, ako by sa to mohlo robiť, 

nielen s mládeţou, ale aj extraligou." 

 

Či uţ vyhrá kandidát jedného alebo druhého hokejového hnutia, Pálffy si ţelá, aby nový prezident vniesol do štruktúr 

SZĽH pozitívny vietor. "Dúfam, ţe sa zvolí správny prezident, ktorý tomu dodá šťavu, aby chodili chlapci radi do 

reprezentácie. Dúfam, ţe sa posunieme dopredu a hokej pôjde tam, kam chceme," dodal. 

 

SZĽH ocenilo najlepších 

 

Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja otvorili sezónne ocenenia hráčskych osobností niţších 

domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, ktorý získal Cenu Michala Polóniho za 

fair play. 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). Medzi 

juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny rozdelili 

brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra Jurčová 

(Prešov). 

 

Michal Chovan (uprostred) na archívnej snímke. Foto: TASR 

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. 
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S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo najviac 

nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem im 

drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

Sezónne ocenenia 2015/2016: 

 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): 

 

Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): 

 

Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

Cena Michala Polóniho (za fair play): 

 

Ţigmund Pálffy 

 

Liga ţien 

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

Liga muţov: 

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 

 [hokej.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 
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http://www.hokej.sk/2016/clanok141713-Nemecek_o_najtazsom_zivotnom_obdobi_Je_tazke_zniest_tolko_kritiky.htm?utm_source=rss 

 

--> 

 

 Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre Igora Nemečka 

najťaţšie v ţivote. Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili piatkovým 

rokovaním Rady SZĽH o zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

 Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné 

osočovanie. "Situácia nebola pre mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. 

Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na 

mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu." 

 

 Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. "Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho 

očakávaná prestavba tímu na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale 

bolo vidno, ţe mladí chlapci majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky 

veci vyšli podľa predstáv. Bolo to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je 

poučenie sa z chýb, neurobí to len hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale 

nakoniec nám to ušlo," uviedol zväzový prezident. 

 

 V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. "Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných 

kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového 

šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie 

sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal Nemeček. Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-

skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal 

naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o 

olympiádu sa zapojí v decembri." 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 

http://www.hokej.sk/2016/clanok141713-Nemecek_o_najtazsom_zivotnom_obdobi_Je_tazke_zniest_tolko_kritiky.htm?utm_source=rss
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Bratislava – Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre Igora 

Nemečka najťaţšie v ţivote. Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili 

piatkovým rokovaním Rady SZĽH o zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné 

osočovanie. "Situácia nebola pre mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. 

Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na 

mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu." 

 

Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. "Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho 

očakávaná prestavba tímu na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale 

bolo vidno, ţe mladí chlapci majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky 

veci vyšli podľa predstáv. Bolo to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je 

poučenie sa z chýb, neurobí to len hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale 

nakoniec nám to ušlo," uviedol zväzový prezident. 

 

V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. "Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných 

kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového 

šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie 

sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal Nemeček. Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-

skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal 

naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o 

olympiádu sa zapojí v decembri." 

 

Zdroj - TASR | Foto: TASR, ilustračné foto 
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- Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre Igora Nemečka 

najťaţšie v ţivote. Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili piatkovým 

rokovaním Rady SZĽH o zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. 

 

Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné osočovanie. "Situácia nebola pre 

mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie 

obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som 

rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu." 

 

Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. 

 

"Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho očakávaná prestavba tímu 

na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale bolo vidno, ţe mladí chlapci 

majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky veci vyšli podľa predstáv. Bolo 

to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je poučenie sa z chýb, neurobí to len 

hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale nakoniec nám to ušlo," uviedol 

zväzový prezident. 

 

V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. 

 

"Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu 

toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto 

osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal 

Nemeček. 
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Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto 

mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s 

účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o olympiádu sa zapojí v decembri." 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Nemeček prehovoril o najťaţšom ţivotnom období: Toľko bahna, čo sa na mňa vylialo... 

 [cas.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.cas.sk/clanok/405547/nemecek-prehovoril-o-najtazsom-zivotnom-obdobi-bolo-to-pre-mna-velmi-tazke/ 

 

Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre Igora Nemečka 

najťaţšie v ţivote. 

 

Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili piatkovým rokovaním Rady SZĽH o 

zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné 

osočovanie. "Situácia nebola pre mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. 

Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na 

mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu." 

 

Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. "Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho 

očakávaná prestavba tímu na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale 

bolo vidno, ţe mladí chlapci majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky 

veci vyšli podľa predstáv. Bolo to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je 

poučenie sa z chýb, neurobí to len hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale 

nakoniec nám to ušlo," uviedol zväzový prezident. 

 

V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. "Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných 

kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového 

šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie 

sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal Nemeček. Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-
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skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal 

naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o 

olympiádu sa zapojí v decembri." 

 

Foto: 

 

Prezident SZĽH Igor Nemeček. Zdroj - anc 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 

 [konzervativnyvyber.sk; 27/05/2016; KV, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.konzervativnyvyber.sk/nemecek-o-najtazsom-zivotnom-obdobi-je-tazke-zniest-tolko-kritiky/51559/ 

 

Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili piatkovým rokovaním Rady SZĽH o 

zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

 Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre Igora Nemečka 

najťaţšie v ţivote. Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili piatkovým 

rokovaním Rady SZĽH o zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

 Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné 

osočovanie. "Situácia nebola pre mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. 

Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na 

mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu." 

 

 Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. "Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho 

očakávaná prestavba tímu na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale 

bolo vidno, ţe mladí chlapci majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky 

veci vyšli podľa predstáv. Bolo to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je 

poučenie sa z chýb, neurobí to len hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale 

nakoniec nám to ušlo," uviedol zväzový prezident. 
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 V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. "Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných 

kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového 

šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie 

sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal Nemeček. Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-

skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal 

naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o 

olympiádu sa zapojí v decembri." 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: "Je ťaţké zniesť toľko kritiky" 

 [hlavnespravy.sk; 27/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/nemecek-o-najtazsom-zivotnom-obdobi-je-tazke-zniest-tolko-kritiky/787016 

 

Bratislava 27. mája (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) 

 

Igor Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH 

 

Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre Igora Nemečka 

najťaţšie v ţivote. Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili piatkovým 

rokovaním Rady SZĽH o zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

Na snímke prezident SZĽH Igor Nemeček počas zasadnutia Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 

 

Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné 

osočovanie. "Situácia nebola pre mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. 

Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na 

mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu." 

 

Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. "Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho 

očakávaná prestavba tímu na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale 

bolo vidno, ţe mladí chlapci majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky 
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veci vyšli podľa predstáv. Bolo to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je 

poučenie sa z chýb, neurobí to len hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale 

nakoniec nám to ušlo," uviedol zväzový prezident. 

 

V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. "Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných 

kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového 

šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie 

sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal Nemeček. Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-

skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal 

naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o 

olympiádu sa zapojí v decembri." 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [michalovce.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

http://michalovce.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://michalovce.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [revuca.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Revúca] 

http://revuca.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

http://revuca.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://revuca.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 
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V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [roznava.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Roţňava] 

http://roznava.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

http://roznava.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://roznava.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [moravce.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Moravce] 

http://moravce.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

http://moravce.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://moravce.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 
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Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [humenne.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

http://humenne.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

http://humenne.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://humenne.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [ruzomberok.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Ruţomberok] 

http://ruzomberok.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

http://ruzomberok.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://ruzomberok.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [nitra.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Nitra] 

http://nitra.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

http://nitra.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://nitra.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [hlohovec.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Hlohovec] 

http://hlohovec.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne-239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

http://hlohovec.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://hlohovec.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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Späť na obsah 

 

1.45.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [ziar.dnes24.sk; 27/05/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Ţiar] 

http://ziar.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-

239244 

 

 Na vybraných poštách v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a zákazníci 4ky 

získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s obrovským 

úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

http://ziar.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
http://ziar.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244
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4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty: Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Zdroj foto: 4ka 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Rada SZĽH schválila dátum mimoriadneho kongresu 

 [sport.sk; 27/05/2016; ŠPORT.SK ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/218351/online-szlh-schvaluje-nove-stanovy-aj-o-buducich-volbach-prezidenta/ 

 

- Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) stojí dnes pred veľkou zmenou. Na zasadnutí Rady SZĽH je totiţ na programe 

schválenie nových stanov, podľa ktorých sa bude 16.6. hlasovať o novom prezidentovi nášho hokeja. ŠPORT.SK vám z 

tejto udalosti prináša ONLINE prenos. 

 

15:45 - Týmto sa s vami lúčime ONLINE prenos končí. 

 

15:00 Nasleduje hodinová obedňajšia prestávaka. 

 

14:56 - Rada SZĽH prijala návrh o navýšení členov výkonného výboru. Schválením bodu o navýšení počtu členov 

výkonného výboru sa zároveň nebude hlasovať o pozmeňovacom návrhu zo strany Pro-Hokej a Banskej Bystrice. 

 

14:30 - Rada SZĽH ide schvaľovať bod o členoch vo výkonnom výbore. Zo strany PRO-HOKEJa prišla poţiadavka 

ponechať počet na sedem členov. SZĽH navrhuje jedenásť. S bodom zo strany PRO-HOKEJa sčasti súhlasí aj delegát 

za Banskú Bystricu Michal Handzuš. Zároveň však vystúpil s tým, ţe prerozdelenie kompetencií by sa malo zmeniť. 

Lukáš Machala sa ohradil tvrdením, ţe ţiadny športový zväz na svete nemá menej ako jedenásť členov. 

 

http://sport.aktuality.sk/c/218351/online-szlh-schvaluje-nove-stanovy-aj-o-buducich-volbach-prezidenta/
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14:26 - Rada SZĽH schválila, aby predseda a podpredseda Komisie rozhodcov bol volený Kongresom SZĽH kaţdé štyri 

roky. 

 

14:20 - Pozmeňujúci návrh Stanov o prerozdeľovaní pomeru finančných prostriedkov od štátu medzi sekretariát a štátnu 

reprezentáciu, resp. kluby bol Radou SZĽH prijatý. 

 

14:12 - Rozbehnutú diskusiu rázne prerušil generálny sekretár SZĽH Róbert Pukalovič, ktorý vyzval prítomných, aby sa 

vrátili k hlasovaniu. Napriek tomu diskusia pokračuje. Slovo si opäť zobral Michal Handzuš a opakuje to, ţe sa týmto 

návrhom sa bude SZĽH sama limitovať. 

 

14:03 - Rada schvaľuje pozmeňujúci návrh Stanov o prerozdeľovaní financií zo štátneho príspevku. Michal Handzuš 

vstúpil s pripomienkou o prerozdeľovaní financií, kde v pozmeňovacom návrhu stojí, ţe VV SZĽH nebude môcť 

prerozdeľovať financie voči hokejovým klubom, resp. štátnej reprezentácie do vyššej sumy ako je 20 percent z celkovej 

dotácie štátneho príspevku. Podľa neho je toto obmedzenie, ktoré si zbytočne stavia hranice vedeniu nášho hokeja, v 

čom ho doplnil aj Richard Lintner. Diskusia k tomuto bodu momentálne prebieha. 

 

13:59 - Rada schválila návrh, ţe ak jeden z orgánov SZĽH uzatovrí zmluvu nad 300-tisíc, musí ho schváliť kongres 

SZĽH. K tomuto návrhu vystúpil Richard Lintner, ktorý to vníma ako vyjadrenie nedôvery voči riadiacim funkcionárom. 

 

13:53 - Rada schválila, ţe SZĽH bude môcť navrhovať do orgánu SZĽH jedného pracovníka. 

 

13:47 - Michal Handzuš vyjadril nárok na vypustenie bodu o tom, v ktorom má Rada schváliť, ţe jeden delegát môţe 

navrhnúť do orgánu SZĽH len jednu osobu. Lukáš Machala mu odpovedal, ţe mal nárok zasiahnuť do pozmeňovacieho 

návrhu do 12:00 minulého piatka. Teraz podľa jeho slov môţe maximálne zahlasovať proti tomuto návrhu. Michal 

Handzuš túto pripomienku prijal. 

 

13:43 - Rada SZĽH schválila návrh Stanov o registrácii hokejistov moţný aţ od šiestich rokov. Doteraz to bolo od piatich 

rokov. 

 

13:40 - Pôvodný návrh SZĽH o poverení riadení súťaţí bol prijatý verejným hlasovaním. 

 

13:34 - Rokovanie Rady SZĽH pokračuje k opätovnému hlasovaniu bodu o riadení súťaţí. Hlasuje sa o spôsobe voľby - 

verejné, resp. tajné. 

 

13:13 - Bod o poverení riadení súťaţí vyvolal diskusiu medzi prítomnými. Roman Štamberský, ktorý sa podieľa na riadení 

súťaţí prišiel s pripomienkou o znovuprerokovanie tohto bodu. Následne vyzval Tibor Turan Richarda Lintnera, či je 

preňho a zástupcov Tipsport Ligy také dôleţité, aby podobný návrh neprešiel. Následne generálny sekretár SZĽH Róbert 

Pukalovič vyzval prítomných na krátku prestávku. 
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Problém je v tom, ţe v tejto situácii sa bod zo Stanov škrtá. Tým pádom by sa návrh nových Stanov neprijal a zväz by 

nemohol poberať štátne dotácie, keďţe by neboli v súlade so zákonom o športe. Počas prestávky prebieha diskusia. 

 

13:11 - Navrhujúci bod o poverení riadenia súťaţí neprešiel a tým pádom sa zo stanov vypúšťa. 

 

13:07 - Návrh zo strany PRO-HOKEJ a.s. takisto neprešiel. Prebieha opätovné prepočítavanie prítomných členov a 

delegátov. 

 

13:05 - Návrh na zmeny Stanov zo strany SZĽH neprešiel. 

 

13:00 - Pôvodný návrh SZĽH hovorí o poverení riadenia súťaţí prostredníctvom SZĽH kaţdoročne, proti čomu sa odvolal 

šéf PRO-HOKEJa Richard Lintner a vyzval prítomných o zachovanie súčasného modelu, ktorý hovorí o dlhodobom 

poverení. 

 

12:53 - Formálne zmeny Stanov boli schválené. Lukáš Machala pokračuje s oboznámením pozmeňovacích návrhov zo 

strany SZĽH a protinávrhu spoločnosti PRO HOKEJ, a.s. prostredníctvom Richarda Lintnera. 

 

12:51 - Lukáš Machala oboznamuje prítomných s konkrétnymi formálnymi zmenami nových Stanov SZĽH. 

 

12:48 - Rada SZĽH pristupuje k schvaľovaniu nových Stanov verejným hlasovaním. 

 

12:42 - Lukáš Machala opätovne povedal, ţe pozmeňovacie návrhy do nových Stanov SZĽH budú prekonzultované 

osobitne a bude sa o nich hlasovať. 

 

12:35 - Delegáti a členovia sa momentálne oboznamujú s novými Stanovami. 

 

12:30 - Lukáš Machala pred hlasovaním hovorí o formálnych úpravách Stanov, ktoré postupne prechádza so všetkými 

prítomnými členmi. 

 

12:23 - Legislatívna komisia podľa Lukáša Machalu doplnila niekoľko pozmeňovacích návrhov na základe podnetu HC 05 

Banská Bystrica a PRO-HOKEJa. 

 

12:20 - Rada SZĽH začína schvaľovať nové Stanovy zväzu. Všetko bude riadiť predseda Legislatívnej komisie SZĽH 

Lukáš Machala. 
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12:00 - Počas prestávky zasadnutia Rady SZĽH sa k novinárom pristavil Richard Lintner, ktorý potvrdil, ţe meno 

kandidáta na predsedu SZĽH zverejní v priebehu budúceho týţdňa. Zároveň však povedal, ţe v hokejových kruhoch je 

uţ to meno známe. 

 

11:54 - Nasleduje 15-minútová prestávka. 

 

11:53 - Volebný poriadok mimoriadneho kongresu SZĽH je schválený. 

 

11:49 - Prítomní schválili volebnú komisiu a teraz prichádza na rad hlasovanie o volebnom poriadku na mimoriadnom 

kongrese SZĽH. 

 

11:46 - Mimoriadny kongres SZĽH prítomní schválili nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

 

11:45 - Hlasuje sa o zvolaní mimoriadneho kongeresu SZĽH, ktorý sa bude konať 16.6. 2016. 

 

11:42 - Rozpočet je schváleny. 

 

11:38 - SZĽH začína schvaľovať rozpočet 2016. Príjmy zväzu predstavujú 6 744 460 eur, z toho 5 866 960 zo štátnej 

dotácie, ostatné z komerčných účelov. Prišla však poţiadavka od Riachrda Lintnera, prečo podklady dostávajú prítomní 

len na krátku chvíľu, ktorý viacerí videli dnes prvýkrát. 

 

11:36 - Predseda mandátovej komisie oboznámil prítomných s účastníkmi hlasovania. Zo 79 pozvaných delegátov je 

prítomných 72, čo predstavuje 103 hasov. Nadpolovičná väčšina hlasov 52 a dve tretiny hlasov je 62. a Rada SZĽH je tak 

uznášaniaschopná. 

 

11:27 - Vystúpil predseda legislatívnej komisie SZĽH. Lukáš Machala, ktorý hovorí o nutnosti prijatia nových stanov 

SZĽH. Ďalej predniesol, ţe od začiatku nástupu do funkcie sa s jeho kolegami pustili do komplexných legislatívnych 

zmien celého zväzu. 

 

11:25 - Slova sa ujal prezident I. ligy Róbert Ľupták, ktorý zhodnotil sezónu ako úspešnú. Podľa jeho slov bolo vrcholom 

celé play-off a play-out o Tipsport Ligu. Ďalej poďakoval všetkým účastníkom za prístup k zápasom s hokejovou 

reprezentáciou do 18-rokov. Na záver poďakoval predstaviteľom miest, účastníkom I. ligy. Špeciálne poďakoval Igorovi 

Nemečkovi za finančnú pomoc pre I. ligu, ktorá prišla prvý raz v histórii zo strany SZĽH. 

 

11:15 - Predseda Komisie mládeţe SZĽH priznal, ţe do mládeţníckych výberov neustále zasahujú rodičia a vyzval na 

opätovné zaloţenie športových tried na školách. Na záver poďakoval svojim kolegom za spoluprácu v uplynulom období. 
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11:13 - Tibor Turan ďalej hovoril o plánoch na rozšírenie hokejovej základne na Slovensku prostredníctvom poskytovania 

hokejovej výstroje či rozšírenia počtu trénerov u nás. Zároveň zhodnotil projekt Deti na hokej, ktorý rozdal viac ako dve 

stovky hokejových výstrojí deťom. 

 

11:05 - Slova sa ujal Tibor Turan za Komisiu mládeţe SZĽH. Vyzdvihol napríklad prácu Ţigmunda Pálffyho, ktorý podľa 

jeho slov odviedol výbornú prácu pri sledovaní výnimočne talentovaných hokejistov. 

 

10:59 - Marketingové hodnotenie SZĽH potvrdilo nárast financií v hodnote 2 723 200 eur. 

 

10:49 - Dušan Mráz hovorí o obnove zimných štadiónov, na ktorú dostane SZĽH od Ministerstva školstva SR 200 000 

eur. Ďalej podotkol, ţe pri väčšine stretnutí s primátormi miest sa stretol s veľkým nezáujmom o riešenie infraštruktúry 

zimných štadiónov v jednotlivých mestách. 

 

10:44 - Igor Nemeček na záver povedal, ţe za posledných 16 rokov pôsobenia v štruktúrach nášho hokeja bolo 

posledných jedenásť mesiacov najťaţších v jeho kariére a verí, ţe cele zasadnutie Rady bude konštruktívne a prijmú sa 

všetky zmeny a stanovy SZĽH. 

 

10:43 - Príhovor Igora Nemečka pokračoval o vyzdvihnutí projektu Deti na hokej, ktorý bol podľa jeho slov prínosom pre 

mládeţ a náboru nových hokejistov. 

 

10:39 - Igor Nemeček hovoril aj o zlepšení infraštruktúry. Zimné štadióny majú prejsť výmenou plexiskiel podľa nových 

stanov IIHF. 

 

10:35 - Prezident SZĽH ďalej vyzdvihol minuloročné kvalifikovanie sa áčka na olympiádu. Ďalej sa zameral na hodnotenie 

juniorskej reprezentácie, ako aj tímu do 18 rokov, ktorý čaká v nasledujúcej sezóne svetový šampionát na Slovensku. 

Organizačnými mestami budú Poprad a Spišská Nová Ves. 

 

10:30 - Po voľbách zástupcov členov Overovacej komisie SZĽH vystupuje Igor Nemeček, ktorý hovorí o presadení 

nových stanov SZĽH na základe nového Zákona o športe. Zároveň poďakoval za členom VV SZĽH za prácu v uplynulom 

roku ako aj Zdenovi Cígerovi za prácu v reprezentácii. 

 

10:23 - Návrh Michala Handzuša bol prijatý. 

 

10:22 - Zástupca Banskej Bystrice Michal Handzuš vystupuje s poţiadavkou o zmenách v rokovacom poriadku. 

 

10:20 - Róbert Pukalovič predniesol program zasadnutia Rady, ktorý zahrňuje aj schválenie mimoriadneho kongresu, 

ktorý by sa mal uskutočniť 16.6. a mal by sa na ňom voliť nový prezident SZĽH. 
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10:15 - Igor Nemeček oficiálne otvoril zasadnutie Rady SZĽH. 

 

10:14 - Cenu Fair Play za uplynulú sezónu odovzdáva Ţigmundovi Pálffymu Igor Nemeček a Róbert Pukalovič. Bývalý 

skvelý reprezentant ju dostal za prácu s mládeţou v Skalici. 

 

10:10 - Pred zasadnutím sa odovzdávajú hráčske ocenenia za uplynulú sezónu. 

 

10:05 - Zasadnutia Rady SZĽH sa zúčastňujú všetci členovia a Výkonný výbor SZĽH na čele s Igorom Nemečkom. 

Prítomný je aj šéf PRO-HOKEJa Richard Lintner. 

 

10:00 - Vítame vás pri ONLINE prenose zo zasadnutia Rady SZĽH, na ktorej sa budú schvaľovať nové stanovy, ktoré 

majú pomôcť k transparentnosti a demokratickej voľbe nového prezidenta nášho hokeja. 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Veľký prehľad akcií po celom Slovensku: Ako osláviť Deň detí? 

 [cas.sk; 27/05/2016; Michal Húska, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/405288/velky-prehlad-akcii-po-celom-slovensku-ako-oslavit-den-deti/ 

 

Maľovanie na tvár, jazda na poníkoch či kolotoče kaţdoročne potešia tisícky detí, ktoré chcú osláviť svoj deň aktivitami od 

výmyslu sveta. 

 

Pestrý program na ne nečaká len 1. júna, mnoţstvo akcií sa koná uţ túto sobotu, 28. mája. Navštívte bratislavskú zoo a 

deň zábavy a zdravia pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave, denník Nový čas pripravil bohatý program v rámci 

svojho charitatívneho projektu Srdce pre deti. 

 

Deň detí v OC Cassovia 

 

Kde: Košice 

 

Dátum a čas: 27.5. - 3.6. od 14.00 hod. - 18.00 hod. 

 

Program: nafukovacie atrakcie, trampolíny, elektroautíčka, stolný futbal, workshop hlavolamov, tvorivé dielne, maľovanie 

na tvár, sladké odmeny 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deň detí v penzióne Zwicker 

 

http://www.cas.sk/clanok/405288/velky-prehlad-akcii-po-celom-slovensku-ako-oslavit-den-deti/
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Kde: Prešov 

 

Dátum a čas: 28.5. o 15.00 hod. 

 

Program: voltíţne vystúpenie, jazda na poníkoch, súťaţe 

 

Vstupné: 5 E 

 

Rozprávkovo v Nestville parku 

 

Kde: Hniezdne 

 

Dátum a čas: 28.5. a 29.5. od 9.00 hod. 

 

Program: divadlo, kde sú zapájané aj deti, zvieratká a iné atrakcie 

 

Vstupné: dieťa 2,50 E, dospelí 5 E 

 

Záchranári deťom 2016 

 

Kde: Prešov, amfiteáter 

 

Dátum a čas: 28.5. od 10.00 hod. - 16.00 hod. 

 

Program: mnoţstvo atrakcií vrátane predstavenia práce a fungovania záchranných zloţiek IZS 

 

Vstupné: zdarma 

 

MDD s Angry birds 

 

Kde: Krompachy, areál hotela Plejsy 

 

Dátum a čas: 28.5. od 13.00 hod. – 16.00 hod. 

 

Program: skákací hrad, vodné gule, občerstvenie, cukrová vata, ukáţka práce hasičov a psovodov 

 

Vstupné: dieťa 0,50 E 
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Mesto Poprad deťom 

 

Kde: Poprad 

 

Dátum a čas: 28.5. - 1.6. 

 

Program: zábavné hry, súťaţe, atrakcie, divadlo 

 

Vstupné: zdarma 

 

Tatry deťom 

 

Kde: Tatranská Lomnica, centrálny mestský park 

 

Dátum a čas: 29.5., 14.00 hod. - 17.00 hod. 

 

Program: tanečné workshopy, nafukovací hrad a ihrisko, muzikál, rozprávka, tvorivá dielnička 

 

Vstupné: zdarma 

 

MDD 

 

Kde: Košice, sídlisko Nad jazerom 

 

Dátum a čas: 29.5. od 14.00 hod. - 18.00 

 

Program: súťaţe, sladké odmeny, disco show, penová show, maľovanie na tvár, poníky, atrakcie 

 

Vstupné: zdarma 

 

Kinderkovo 

 

Kde: Trebišov 

 

Dátum a čas: 29.5. od 14.00 hod. 

 

Program: zábava s ujom Ľubom 
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Vstupné: 3 E 

 

Deň detí 

 

Kde: Bardejovské kúpele 

 

Dátum a čas: 29.5. od 13.00 hod. - 17.00 hod. 

 

Program: modelovanie balónov, maľovanie na tvár, súťaţe, skákací hrad, tombola 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deň detí v botanickej záhrade 

 

Kde: Botanická záhrada Košice 

 

Dátum a čas: 29.5. od 10.00 hod. 

 

Program: lukostreľba, čarovanie, šerm, skúšky šikovnosti, sokoliarske vystúpenie, čarovanie 

 

Vstupné: 2 E deti 

 

Deň detí v Sabinove 

 

Kde: Mestské kúpalisko Sabinov 

 

Dátum a čas: 29.5. od 14.00 hod. 

 

Program: hrady a drevený kolotoč, predvedenie hasičských a policajných vozidiel 

 

Vstupné: deti zdarma, dospelí 1,50 E 

 

Rozprávka a musí byť princezná... 

 

Kde: Keţmarský hrad 

 

Dátum a čas: 30.5. - 2.6. od 8.00 hod. - 15.00 hod. 
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Program: rozprávkový príbeh, predstavenie trvá 80 minút 

 

Vstupné: dospelí 4,50 E, ZŠ a SŠ 3,00 E, MŠ 2,00 E 

 

MDD v Prešove 

 

Kde: Prešov, pešia zóna 

 

Dátum a čas: 1.6. od 14.00 hod. 

 

Program: tvorivé dielne, zábavné hry, detské divadlo 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deň detí vo Veľkom Šariši 

 

Kde: Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 

 

Dátum a čas: 1.6. od 14.30 hod. - 17.30 hod. 

 

Program: zábavné hry, workshop oheň, tvorivé dielne, bublifukovanie, ukáţka výcviku psov 

 

Vstupné: zdarma 

 

Výprava do praveku 

 

Kde: Východoslovenské múzeum Košice 

 

Dátum a čas: 1.6. od 9.00 hod. - 12.00 hod. 

 

Program: výstava s bohatým sprievodným programom 

 

Vstupné: 1 E 

 

Netradičný deň detí 

 

Kde: Materské centrum Smajlík Košice 
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Dátum a čas: 1.6. od 10.00 hod. 

 

Program: princezná Bezvláska, tombola, prezentácia ručných prác, preteky na odráţadlách, maľovanie na chodník 

 

Vstupné: zdarma 

 

Rozprávkový deň detí 

 

Kde: OC Galéria Košice 

 

Dátum a čas: 2.6. od 15.00 hod. 

 

Program: klauniáda Snehulienka, tvorivé dielne, súťaţe, drevený kolotoč 

 

Vstupné: zdarma 

 

Mesto plné detí 

 

Kde: Spišská Nová Ves, radničné námestie 

 

Dátum a čas: 3.6. od 9.00 hod. 

 

Program: Majster N, tancujúce psy, exhibičné vystúpenie na bicykli, trampolína, bublifuky, workshopy 

 

Vstupné: 0,10 E 

 

Deň detí Zvolen 

 

Kde: zimný štadión 

 

Dátum a čas: 27.5. od 17.00 hod. 

 

Program: súťaţe s hráčmi A muţstva, zmrzlina zdarma, posedenie pri guláši 

 

Vstupné: zdarma 

 

Hurá MDD 
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Kde: Selce, Fuggerov dvor 

 

Dátum a čas: 28.5. od 8.30 hod. - 15.30 hod. 

 

Program: súťaţe, darčeky pre deti, skákacie hrady, olympijské mestečko 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deň detí s RGB Liptov 

 

Kde: Liptovský Mikuláš vedľa HM Tesco 

 

Dátum a čas: 28.5. od 10.00 hod. 

 

Program: kolotoče, módna prehliadka, lety vrtuľníkom, premietanie detských filmov, kolotoče, súťaţe 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deti v tančiarni 

 

Kde: Lučenec 

 

Dátum a čas: 28.5. od 12.00 hod. 

 

Program: divadlo, klauniáda 

 

Vstupné: zdarma 

 

Rozprávková dedinka 

 

Kde: Banská Štiavnica, Počúvadlo 

 

Dátum a čas: 28.5. od 13.00 hod. 

 

Program: vstupy kaţdých 20 minút, trampolína, nafukovací hrad, detský kolotoč 

 

Vstupné: 2 E, deti dostanú navyše sladkosti zdarma 
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Cesta rozprávkovým lesom 

 

Kde: Banská Bystrica, Králiky – SKI areál 

 

Dátum a čas: 28.5. od 9.00 hod. 

 

Program: nafukovací hrad, autíčka 

 

Vstupné: deti 5 E, dospelí 1 E 

 

Rozprávkový deň detí 

 

Kde: Ţilina, Sad SNP 

 

Dátum a čas: 28.5., od 10.00 hod. – 13.00 hod. 

 

Program: detské chodúle, maľovanie na tvár, lanový park, skákací hrad, záchranárska kynológia, chytanie rybičiek 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deň detí na Martinkách 

 

Kde: Martinské hole, pri reštaurácii Nová Ponorka 

 

Dátum a čas: 28.5., od 11.00 hod. - 17.00 hod. 

 

Program: pre deti detský kútik a detské menu, pre dospelých grilovačka 

 

Vstupné: zdarma 

 

Rozprávkový chodník na Pustý hrad 

 

Kde: Zvolen, námestie SNP 

 

Dátum a čas: 29.5. od 9.00 hod. - 12.00 hod. 

 

Program: výlet na Pustý hrad s opekačkou, skákadlá, balóny, sladkosti, environmentálne aktivity, šantenie s mimoňmi, 

maľovanie na tvár 
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Vstupné: zdarma 

 

Deň detí na hrade Strečno 

 

Kde: hrad Strečno 

 

Dátum a čas: 29.5. od 9.00 hod. - 18.00 hod. 

 

Program: výučba historických tancov, stredoveké hry, klauniáda, ochutnávka stredovekej kuchyne, lukostreľba, tancujúce 

psíky 

 

Vstupné: vstupné 4 E 

 

Rozprávkový svet na Oravskom hrade 

 

Kde: Oravský Podzámok 

 

Dátum a čas: 29.5., 9.00 hod. - 17.00 hod. 

 

Program: Janko a Marienka, Šípková Ruţenka, O dvanástich mesiačikoch, Ţabí princ 

 

Vstupné: deti do 6 rokov 1 E, deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia: 3,50 E, školské zájazdy 3 E, dospelí 7 E 

 

Detská nedeľa 

 

Kde: Martin, Múzeum slovenskej dediny 

 

Dátum a čas: 29.5., od 10.00 hod. – 16.00 hod. 

 

Program: detské hry, piesne a tance, rozprávky, dobová škola, tvorivé dielničky, rodinné kratochvíle 

 

Vstupné: 2,5 E/1,5 E, deti do 15 rokov zdarma 

 

MDD v BDŢ 

 

Kde: Bábkové divadlo Ţilina 
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Dátum a čas: 29.5. o 16.00 hod. 

 

Program: detské predstavenie a iné prekvapenia 

 

Vstupné: zdarma 

 

Dobrodruţná deň v kúpeľoch Sliač 

 

Kde: Kúpele Sliač 

 

Dátum a čas: 29.5. od 10.00 hod. - 15.00 hod. 

 

Program: skákací hrad, crazy basketbal, funny prekáţková dráha, baseball naslepo, balancovanie s loptou, misison 

impossible 

 

Vstupné: 2 E 

 

Deň detí a športu 

 

Kde: Štrba, športový štadión 

 

Dátum a čas: 29.5. 8.30 hod. - 12.00 hod. 

 

Program: beh, zábavný a súťaţný program pre deti, autogramiáda s osobnosťami športu 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deň detí plný kúziel 

 

Kde: Kika Banská Bystrica 

 

Dátum a čas: 29.5. od 13.00 hod. - 18.00 hod. 

 

Program: kúzelný celodenný program, maľovanie na tvár, cukrová vata 

 

Vstupné: zdarma 

 

Cesta rozprávkovým lesom 
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Kde: Brezno, Skalka nad nemocnicou 

 

Dátum a čas: 29.5. od 9.00 hod. - 14.00 hod. 

 

Program: prechádzka cez rozprávkový les 

 

Vstupné: 3,50 E 

 

Rozprávkový vláčik 

 

Kde: Oravská lesná ţeleznica 

 

Dátum a čas: 2.6. - 5.6. 

 

Program: výlet s Červenou čiapočkou 

 

Vstupné: deti do 6 rokov 1 E, deti nad 6 rokov, študenti, dôchodcovia 2,50 E, školské zájazdy 2 E, dospelí 5 E 

 

Deň detí 

 

Kde: Turčianska Štiavnička, areál futbalového ihriska 

 

Dátum a čas: 4.6. od 14.00 hod. 

 

Program: ukáţky hasičov, policajtov, kynologického klubu, súťaţe pre deti, občerstvenie 

 

Vstupné: zdarma 

 

Deň detí 

 

Kde: Vrátna dolina, pri dolnej stanici KLD Chleb 

 

Dátum a čas: 4. 6. 

 

Program: grilovanie, maľovanie na tvár, sladkosti 

 

Vstupné: zdarma 
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DETSKÝ FESTIVAL ZÁBAVY A ZDRAVIA 

 

Kde: Námestie v Eurovei 

 

Dátum a čas: 28.5. od 10.00 hod. do 18.00 hod. 

 

Program: stánok Srdca pre deti s mnoţstvom aktivít, DM veselé zúbky, varenie s Habom, Roman Volák a Freestyle 

Karate Academy, divadlo Dorotka z Fidorkova, šašo Ľuboš, sníček Hugo a vystúpenie folklórneho súboru Borinka 

 

Vstupné: zdarma 

 

Pozor! 

 

Čaká na vás bohatá tombola, v ktorej môţete získať tri iPady a wellness pobyt v Hoteli Patince. Výťaţok z tomboly pôjde 

na charitatívny projekt Srdce pre deti. 

 

SRDCE PRE DETI V ZOO BRATISLAVA 

 

Kde: Zoo Bratislava 

 

Dátum a čas: 28.5. od 9.00 hod. do 19.00 hod. 

 

Program: stánok Srdca pre deti s detským kútikom, drevený preliezačkový hrad, komentované kŕmenie zvierat, tanečná 

skupina Street Dance Academy, autogramiáda osobností TV JOJ, vystúpenie kúzelníka, fotenie s hrošíkom Vibovitom 

 

Pozor! 

 

Kupón na voľný vstup na Deň detí v Zoo Bratislava pre deti do 15 rokov nájdete uţ dnes a zajtra v denníku Nový čas. 

 

Foto: 

 

Deti čaká v bratislavskej zoo bohatý a pestrý program. Zdroj - anc 

 

Keďţe 1. jún pripadá na stredu, mnohé akcie pre deti sa konajú uţ tento víkend. Zdroj - anc 

 

Na akciách ku Dňu detí nie je neobvyklé stretnúť niektorého z našich hercov. Zdroj - anc 
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Späť na obsah 

 

1.48.  ONLINE: SZĽH schvaľuje nové Stanovy aj o budúcich voľbách prezidenta 

 [sport.sk; 27/05/2016; ŠPORT.SK ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/218351/online-szlh-schvaluje-nove-stanovy-aj-o-buducich-volbach-prezidenta/ 

 

- Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) stojí dnes pred veľkou zmenou. Na zasadnutí Rady SZĽH je totiţ na programe 

schválenie nových stanov, podľa ktorých sa bude 16.6. hlasovať o novom prezidentovi nášho hokeja. ŠPORT.SK vám z 

tejto udalosti prináša ONLINE prenos. 

 

14:12 - Rozbehnutú diskusiu rázne prerušil generálny sekretár SZĽH Róbert Pukalovič, ktorý vyzval prítomných, aby sa 

vrátili k hlasovaniu. 

 

14:03 - Rada schvaľuje pozmeňujúci návrh Stanov o prerozdeľovaní financií zo štátneho príspevku. Michal Handzuš 

vstúpil s pripomienkou o prerozdeľovaní financií, kde v pozmeňovacom návrhu stojí, ţe VV SZĽH nebude môcť 

prerozdeľovať financie voči hokejovým klubom, resp. štátnej reprezentácie do vyššej sumy ako je 20 percent z celkovej 

dotácie štátneho príspevku. Podľa neho je toto obmedzenie, ktoré si zbytočne stavia hranice vedeniu nášho hokeja, v 

čom ho doplnil aj Richard Lintner. Diskusia k tomuto bodu momentálne prebieha. 

 

13:59 - Rada schválila návrh, ţe ak jeden z orgánov SZĽH uzatovrí zmluvu nad 300-tisíc, musí ho schváliť kongres 

SZĽH. K tomuto návrhu vystúpil Richard Lintner, ktorý to vníma ako vyjadrenie nedôvery voči riadiacim funkcionárom. 

 

13:53 - Rada schválila, ţe SZĽH bude môcť navrhovať do orgánu SZĽH jedného pracovníka. 

 

13:47 - Michal Handzuš vyjadril nárok na vypustenie bodu o tom, v ktorom má Rada schváliť, ţe jeden delegát môţe 

navrhnúť do orgánu SZĽH len jednu osobu. Lukáš Machala mu odpovedal, ţe mal nárok zasiahnuť do pozmeňovacieho 

návrhu do 12:00 minulého piatka. Teraz podľa jeho slov môţe maximálne zahlasovať proti tomuto návrhu. Michal 

Handzuš túto pripomienku prijal. 

 

13:43 - Rada SZĽH schválila návrh Stanov o registrácii hokejistov moţný aţ od šiestich rokov. Doteraz to bolo od piatich 

rokov. 

 

13:40 - Pôvodný návrh SZĽH o poverení riadení súťaţí bol prijatý verejným hlasovaním. 

 

13:34 - Rokovanie Rady SZĽH pokračuje k opätovnému hlasovaniu bodu o riadení súťaţí. Hlasuje sa o spôsobe voľby - 

verejné, resp. tajné. 

 

13:13 - Bod o poverení riadení súťaţí vyvolal diskusiu medzi prítomnými. Roman Štamberský, ktorý sa podieľa na riadení 

súťaţí prišiel s pripomienkou o znovuprerokovanie tohto bodu. Následne vyzval Tibor Turan Richarda Lintnera, či je 

http://sport.aktuality.sk/c/218351/online-szlh-schvaluje-nove-stanovy-aj-o-buducich-volbach-prezidenta/
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preňho a zástupcov Tipsport Ligy také dôleţité, aby podobný návrh neprešiel. Následne generálny sekretár SZĽH Róbert 

Pukalovič vyzval prítomných na krátku prestávku. 

 

Problém je v tom, ţe v tejto situácii sa bod zo Stanov škrtá. Tým pádom by sa návrh nových Stanov neprijal a zväz by 

nemohol poberať štátne dotácie, keďţe by neboli v súlade so zákonom o športe. Počas prestávky prebieha diskusia. 

 

13:11 - Navrhujúci bod o poverení riadenia súťaţí neprešiel a tým pádom sa zo stanov vypúšťa. 

 

13:07 - Návrh zo strany PRO-HOKEJ a.s. takisto neprešiel. Prebieha opätovné prepočítavanie prítomných členov a 

delegátov. 

 

13:05 - Návrh na zmeny Stanov zo strany SZĽH neprešiel. 

 

13:00 - Pôvodný návrh SZĽH hovorí o poverení riadenia súťaţí prostredníctvom SZĽH kaţdoročne, proti čomu sa odvolal 

šéf PRO-HOKEJa Richard Lintner a vyzval prítomných o zachovanie súčasného modelu, ktorý hovorí o dlhodobom 

poverení. 

 

12:53 - Formálne zmeny Stanov boli schválené. Lukáš Machala pokračuje s oboznámením pozmeňovacích návrhov zo 

strany SZĽH a protinávrhu spoločnosti PRO HOKEJ, a.s. prostredníctvom Richarda Lintnera. 

 

12:51 - Lukáš Machala oboznamuje prítomných s konkrétnymi formálnymi zmenami nových Stanov SZĽH. 

 

12:48 - Rada SZĽH pristupuje k schvaľovaniu nových Stanov verejným hlasovaním. 

 

12:42 - Lukáš Machala opätovne povedal, ţe pozmeňovacie návrhy do nových Stanov SZĽH budú prekonzultované 

osobitne a bude sa o nich hlasovať. 

 

12:35 - Delegáti a členovia sa momentálne oboznamujú s novými Stanovami. 

 

12:30 - Lukáš Machala pred hlasovaním hovorí o formálnych úpravách Stanov, ktoré postupne prechádza so všetkými 

prítomnými členmi. 

 

12:23 - Legislatívna komisia podľa Lukáša Machalu doplnila niekoľko pozmeňovacích návrhov na základe podnetu HC 05 

Banská Bystrica a PRO-HOKEJa. 

 

12:20 - Rada SZĽH začína schvaľovať nové Stanovy zväzu. Všetko bude riadiť predseda Legislatívnej komisie SZĽH 

Lukáš Machala. 
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12:00 - Počas prestávky zasadnutia Rady SZĽH sa k novinárom pristavil Richard Lintner, ktorý potvrdil, ţe meno 

kandidáta na predsedu SZĽH zverejní v priebehu budúceho týţdňa. Zároveň však povedal, ţe v hokejových kruhoch je 

uţ to meno známe. 

 

11:54 - Nasleduje 15-minútová prestávka. 

 

11:53 - Volebný poriadok mimoriadneho kongresu SZĽH je schválený. 

 

11:49 - Prítomní schválili volebnú komisiu a teraz prichádza na rad hlasovanie o volebnom poriadku na mimoriadnom 

kongrese SZĽH. 

 

11:46 - Mimoriadny kongres SZĽH prítomní schválili nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

 

11:45 - Hlasuje sa o zvolaní mimoriadneho kongeresu SZĽH, ktorý sa bude konať 16.6. 2016. 

 

11:42 - Rozpočet je schváleny. 

 

11:38 - SZĽH začína schvaľovať rozpočet 2016. Príjmy zväzu predstavujú 6 744 460 eur, z toho 5 866 960 zo štátnej 

dotácie, ostatné z komerčných účelov. Prišla však poţiadavka od Riachrda Lintnera, prečo podklady dostávajú prítomní 

len na krátku chvíľu, ktorý viacerí videli dnes prvýkrát. 

 

11:36 - Predseda mandátovej komisie oboznámil prítomných s účastníkmi hlasovania. Zo 79 pozvaných delegátov je 

prítomných 72, čo predstavuje 103 hasov. Nadpolovičná väčšina hlasov 52 a dve tretiny hlasov je 62. a Rada SZĽH je tak 

uznášaniaschopná. 

 

11:27 - Vystúpil predseda legislatívnej komisie SZĽH. Lukáš Machala, ktorý hovorí o nutnosti prijatia nových stanov 

SZĽH. Ďalej predniesol, ţe od začiatku nástupu do funkcie sa s jeho kolegami pustili do komplexných legislatívnych 

zmien celého zväzu. 

 

11:25 - Slova sa ujal prezident I. ligy Róbert Ľupták, ktorý zhodnotil sezónu ako úspešnú. Podľa jeho slov bolo vrcholom 

celé play-off a play-out o Tipsport Ligu. Ďalej poďakoval všetkým účastníkom za prístup k zápasom s hokejovou 

reprezentáciou do 18-rokov. Na záver poďakoval predstaviteľom miest, účastníkom I. ligy. Špeciálne poďakoval Igorovi 

Nemečkovi za finančnú pomoc pre I. ligu, ktorá prišla prvý raz v histórii zo strany SZĽH. 

 

11:15 - Predseda Komisie mládeţe SZĽH priznal, ţe do mládeţníckych výberov neustále zasahujú rodičia a vyzval na 

opätovné zaloţenie športových tried na školách. Na záver poďakoval svojim kolegom za spoluprácu v uplynulom období. 
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11:13 - Tibor Turan ďalej hovoril o plánoch na rozšírenie hokejovej základne na Slovensku prostredníctvom poskytovania 

hokejovej výstroje či rozšírenia počtu trénerov u nás. Zároveň zhodnotil projekt Deti na hokej, ktorý rozdal viac ako dve 

stovky hokejových výstrojí deťom. 

 

11:05 - Slova sa ujal Tibor Turan za Komisiu mládeţe SZĽH. Vyzdvihol napríklad prácu Ţigmunda Pálffyho, ktorý podľa 

jeho slov odviedol výbornú prácu pri sledovaní výnimočne talentovaných hokejistov. 

 

10:59 - Marketingové hodnotenie SZĽH potvrdilo nárast financií v hodnote 2 723 200 eur. 

 

10:49 - Dušan Mráz hovorí o obnove zimných štadiónov, na ktorú dostane SZĽH od Ministerstva školstva SR 200 000 

eur. Ďalej podotkol, ţe pri väčšine stretnutí s primátormi miest sa stretol s veľkým nezáujmom o riešenie infraštruktúry 

zimných štadiónov v jednotlivých mestách. 

 

10:44 - Igor Nemeček na záver povedal, ţe za posledných 16 rokov pôsobenia v štruktúrach nášho hokeja bolo 

posledných jedenásť mesiacov najťaţších v jeho kariére a verí, ţe cele zasadnutie Rady bude konštruktívne a prijmú sa 

všetky zmeny a stanovy SZĽH. 

 

10:43 - Príhovor Igora Nemečka pokračoval o vyzdvihnutí projektu Deti na hokej, ktorý bol podľa jeho slov prínosom pre 

mládeţ a náboru nových hokejistov. 

 

10:39 - Igor Nemeček hovoril aj o zlepšení infraštruktúry. Zimné štadióny majú prejsť výmenou plexiskiel podľa nových 

stanov IIHF. 

 

10:35 - Prezident SZĽH ďalej vyzdvihol minuloročné kvalifikovanie sa áčka na olympiádu. Ďalej sa zameral na hodnotenie 

juniorskej reprezentácie, ako aj tímu do 18 rokov, ktorý čaká v nasledujúcej sezóne svetový šampionát na Slovensku. 

Organizačnými mestami budú Poprad a Spišská Nová Ves. 

 

10:30 - Po voľbách zástupcov členov Overovacej komisie SZĽH vystupuje Igor Nemeček, ktorý hovorí o presadení 

nových stanov SZĽH na základe nového Zákona o športe. Zároveň poďakoval za členom VV SZĽH za prácu v uplynulom 

roku ako aj Zdenovi Cígerovi za prácu v reprezentácii. 

 

10:23 - Návrh Michala Handzuša bol prijatý. 

 

10:22 - Zástupca Banskej Bystrice Michal Handzuš vystupuje s poţiadavkou o zmenách v rokovacom poriadku. 

 

10:20 - Róbert Pukalovič predniesol program zasadnutia Rady, ktorý zahrňuje aj schválenie mimoriadneho kongresu, 

ktorý by sa mal uskutočniť 16.6. a mal by sa na ňom voliť nový prezident SZĽH. 
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10:15 - Igor Nemeček oficiálne otvoril zasadnutie Rady SZĽH. 

 

10:14 - Cenu Fair Play za uplynulú sezónu odovzdáva Ţigmundovi Pálffymu Igor Nemeček a Róbert Pukalovič. Bývalý 

skvelý reprezentant ju dostal za prácu s mládeţou v Skalici. 

 

10:10 - Pred zasadnutím sa odovzdávajú hráčske ocenenia za uplynulú sezónu. 

 

10:05 - Zasadnutia Rady SZĽH sa zúčastňujú všetci členovia a Výkonný výbor SZĽH na čele s Igorom Nemečkom. 

Prítomný je aj šéf PRO-HOKEJa Richard Lintner. 

 

10:00 - Vítame vás pri ONLINE prenose zo zasadnutia Rady SZĽH, na ktorej sa budú schvaľovať nové stanovy, ktoré 

majú pomôcť k transparentnosti a demokratickej voľbe nového prezidenta nášho hokeja. 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  Druholigové lúčenie so sezónou 

 [korzar.sme.sk; 27/05/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Šport] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8195485/druholigove-lucenie-so-sezonou.html 

 

V poslednom majstráku aktuálneho súťaţného ročníka hostia Spišiaci súpera z Hanisky. 

 

SP. NOVÁ VES. V poslednú májovú sobotu sa v Spišskej Novej Vsi posledný raz pôjde na druholigový futbal. 

 

Slovko "posledný" netreba brať doslova. Majstrovskú trilógiu stretnutí zakončia Novovešťania súbojom s Haniskou. 

 

Druhá liga má ešte na programe jedno kolo, ale v ňom majú zverenci Branislava Ondáša voľno. 

 

Vládne pohoda 

 

Futbalisti Spišskej Novej Vsi dohrávajú sezónu uţ vo veľkej pohode. Tri kolá pred koncom si zabezpečili druholigovú 

súťaţ a nič na tom nezmenila ani prehra 0:3 naposledy doma s Popradom. 

 

"V muţstve vládne dobrá nálada. Pripravujeme sa na posledný zápas, ktorý chceme vyhrať," povedal na úvod obranca 

FK Spišská Nová Ves Kamil Zekucia. 

 

Prehru so susedmi budú isto chcieť Novovešťania odčiniť proti Haniske. Na ňu majú dobré spomienky, lebo na ich pôde 

jej nadelili päť gólov a bol to jeden z najlepších a najkvalitnejších majstrákov na súperovej pôde. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8195485/druholigove-lucenie-so-sezonou.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

"V Haniske nám zápas vyšiel na výbornú. Dali sme veľa gólov a bolo by to pekné zopakovať doma. Hlavne chceme hrať 

dobrý futbal, ktorý by sa divákom páčil," skonštatoval K. Zekucia. 

 

Kvalitný obranca Zekucia 

 

Po sobotňajšom stretnutí uţ môţu Novovešťania bilancovať. Aj keď sa v 2. lige odohrali negatívne javy (odstúpenie aţ 

dvoch muţstiev počas súťaţe), nič to na tom nemení, ţe pre Spišskú Novú Ves to bola výborná súťaţ. Hlavne v jej 

úvode padali na Spiši divácke rekordy a na futbal druholigovej úrovne sa dobre pozeralo. 

 

Výkonnostne povyrástli aj spišskonovoveskí futbalisti. Medzi nich patrí aj obranca Kamil Zekucia, ktorý počas celej 

sezóny podával skvelé výkony. Stál sa pilierom obrany, hral so srdcom, bojovne a svojimi gólmi zatienil aj niektorých 

útočníkov. 

 

"Z môjho pohľadu bola sezóna celkom úspešná. Zachránili sme sa a ako obranca som strelil slušný počet gólov. Dúfam, 

ţe k tým šiestim ešte v rozlúčke so sezónou niečo pridám," dodal kvalitný obranca FK Spišská Nová Ves Kamil Zekucia. 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  Hasiči z Košíc sú v kraji najlepší 

 [korzar.sme.sk; 27/05/2016; Kristián Sabo ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195595/hasici-z-kosic-su-v-kraji-najlepsi.html 

 

Hasiči z Košického kraja si zmerali sily na 20. ročníku Krajskej súťaţe hasičských jednotiek Košického kraja v hasičskom 

športe. 

 

KOŠICE. Súťaţe sa zúčastnil šesťdesiat hasičov z celého kraja. Poriadne nabudení prišli chlapi zo šiestich druţstiev 

okresných riaditeľstiev Košického kraja, z Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec, Roţňavy, Košíc a Závodného 

hasičského útvaru (ZHÚ) v Stráţskom. 

 

Najprv si dali veţu 

 

Vo štvrtok prebehli v areáli hasičskej stanice na Poţiarnickej ulici individuálne disciplíny, výstup do štvrtého podlaţia 

cvičnej veţe s hákovým rebríkom a beh na sto metrov cez prekáţky. 

 

"Po štvrtkových súťaţiach boli na prvom mieste Košice, druhá Spišská Nová Ves a tretí v priebeţnom poradí sa 

umiestnili chlapi zo ZHÚ v Stráţskom. Dnes (v piatok) hasiči na štadióne TU na Watsonovej ulici beţali štafetu na 4x100 

metrov a posledná disciplína, kráľovská, bol poţiarny útok," povedal nám Tomáš Berzetei z krajského riaditeľstva 

hasičov. 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195595/hasici-z-kosic-su-v-kraji-najlepsi.html
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Trochu prekáţalo teplo 

 

Ako dodal, vlani zvíťazili Košičania a v roku 2016 patria taktieţ medzi horúcich favoritov. 

 

"Niekedy boli najlepší chlapi zo Spišskej Novej Vsi, teraz Košice. Kaţdopádne, kaţdý súťaţiaci siaha na dno síl," dopĺňa 

Berzetei. 

 

"Dnes je dosť teplo, to nie je práve najlepšie. Aj keď sú hasiči na horúčavu zvyknutí, predsa len by sa nám lepšie súťaţilo, 

keby bolo chladnejšie," vravel jeden zo súťaţiacich pri poţiarnom útoku. 

 

Víťazmi sa stali Košičania, pred hasičmi zo Spišskej Novej Vsi a Závodného hasičského útvaru 1. hasičská Stráţske. 

 

Najlepší jednotlivec bol hasič z Košíc Zoltán Drága, na druhom mieste sa umiestnil Július Vidňanský a na treťom Václav 

Hudák (obaja z Košíc). 

 

Víťazi postupujú na majstrovstvá Slovenska. 

 

Chlapi z Roţňavy. Práve sa pripravujú na svoj výkon. Foto: Judita Čermáková 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  Na pilčíka v Hnilci spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

 [netky.sk; 27/05/2016; SITA ] 

http://www.netky.sk/clanok/na-pilcika-v-hnilci-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik 

 

POPRAD – Leteckí záchranári z Popradu dnes leteli do terénu medzi obcou Hnilec (okres Spišská Nová Ves) a 

Gemerská Poloma (okres Roţňava). 

 

Na 42-ročného pilčíka tam z výšky pribliţne dvanásť metrov spadol vrchol stromu. "Poranil si hrudník a driekovú časť 

chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z Dobšinej," informovala Zuzana Hopjaková, PR 

manaţérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluţby AIR – Transport Europe. 

 

Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi zraneného muţa v stabilizovanom stave 

previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

http://www.netky.sk/clanok/na-pilcika-v-hnilci-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik
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Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

 [nextfuture.sk; 27/05/2016; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/na-pilcika-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik/ 

 

Robotník v lese skončil s poraneným hrudníkom a chrbticou na traumatológii v Košiciach.POPRAD 27. mája 

(WebNoviny.sk) – Leteckí záchranári z Popradu dnes leteli do terénu medzi obcou Hnilec (okres Spišská Nová Ves) a 

Gemerská Poloma (okres Roţňava). Na 42-ročného pilčíka tam z výšky pribliţne dvanásť metrov spadol vrchol stromu. 

"Poranil si hrudník a driekovú časť chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z Dobšinej," 

informovala Zuzana Hopjaková, PR manaţérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluţby AIR – Transport 

Europe. 

Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi zraneného muţa v stabilizovanom stave 

previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  Na pilčíka spadol vrchol stromu, zasahoval vrtuľník 

 [rozhovory.sk; 27/05/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.rozhovory.sk/clanok-26-41109/Na-pilcika-spadol-vrchol-stromu--zasahoval-vrtulnik.html 

 

Robotník skončil s poraneným hrudníkom a chrbticou na traumatológii v Košiciach.POPRAD 27. mája (WebNoviny.sk) – 

Leteckí záchranári z Popradu v piatok leteli do terénu medzi obcou Hnilec (okres Spišská Nová Ves) a Gemerská 

Poloma (okres Roţňava). Na 42-ročného pilčíka tam z výšky pribliţne dvanásť metrov spadol vrchol stromu. 

 

"Poranil si hrudník a driekovú časť chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z Dobšinej," 

informovala Zuzana Hopjaková, PR manaţérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluţby AIR – Transport 

Europe. 

 

Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi zraneného muţa v stabilizovanom stave 

previezli do traumatologického centra nemocnice v Košiciach. 

 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/na-pilcika-spadol-vrchol-stromu-zasahoval-vrtulnik/
http://www.rozhovory.sk/clanok-26-41109/Na-pilcika-spadol-vrchol-stromu--zasahoval-vrtulnik.html
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Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  Prevrátil dodávku so šiestimi ľuďmi a ušiel 

 [korzar.sme.sk; 27/05/2016; Kristián Sabo ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195584/prevratil-dodavku-so-siestimi-ludmi-a-usiel.html 

 

Nezodpovedný hazardér za volantom mercedesu spôsobil nehodu. 

 

KOŠICE. Spôsobil kolíziu, pri ktorej sa prevrátilo auto so šiestimi ľuďmi. Ani len nezastal a ušiel. Polícia po ňom pátra. 

 

K váţnej dopravnej nehode došlo vo štvrtok večer v katastri Košickej Belej. 

 

"Doposiaľ nezistený vodič šoféroval zatiaľ nestotoţnené vozidlo Mercedes Benz smerom od Zlatníka k obci Košická Belá. 

Za vrcholom stúpania cesty pri prechádzaní miernou pravotočivou zákrutou predchádzal štyri autá, pričom ohrozil 

oprotiidúceho 32-ročného vodiča z okresu Spišská Nová Ves. Ten sedel za volantom auta Citroën Jumper, pričom v 

snahe vyhnúť sa zráţke, vyšiel mimo vozovku," povedal nám krajský policajný hovorca Alexander Szabó. 

 

Citroën na štrkovom povrchu dostal šmyk a prevrátil sa na bok. "Vinník z miesta dopravnej nehody bez zastavenia ušiel. 

V citroëne sa nachádzalo okrem vodiča ešte päť osôb. K zraneniu nedošlo a poţitie alkoholu u vodiča citroënu nebolo 

zistené." 

 

Celková škoda predstavuje 1000 eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  SZĽH odštartoval sezónnymi oceneniami, cena fair play pre Pálffyho 

 [netky.sk; 27/05/2016; TASR ] 

http://www.netky.sk/clanok/szlh-odstartoval-sezonnymi-oceneniami-cena-fair-play-pre-palffyho 

 

BRATISLAVA - Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne ocenenia 

hráčskych osobností niţších domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, ktorý 

získal Cenu Michala Polóniho za fail play. 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). Medzi 

juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny rozdelili 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8195584/prevratil-dodavku-so-siestimi-ludmi-a-usiel.html
http://www.netky.sk/clanok/szlh-odstartoval-sezonnymi-oceneniami-cena-fair-play-pre-palffyho
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brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra Jurčová 

(Prešov).  

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás. 

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo 

najviac nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem 

im drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

 

sezónne ocenenia 2015/2016:  

 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan 

Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

1. liga ţien  

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

1. liga muţov:  

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 
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Cena Michala Polóniho (za fair play): Ţigmund Pálffy 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ţigmund Pálffy 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Radu SZĽH otvorili sezónne ocenenia, cenu fair play získal Pálffy 

 [infospravy.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.infospravy.sk/radu-szlh-otvorili-sezonne-ocenenia-cenu-fair-play-ziskal-palffy 

 

Piatkové rokovanie Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) otvorili sezónne ocenenia hráčskych osobností 

niţších domácich súťaţí. Pocty sa dočkal aj bývalý úspešný reprezentant Ţigmund Pálffy, ktorý získal Cenu Michala 

Polóniho za fair play. 

 

Zdroj - TASR 

 

Z mládeţníckych kategórii si ocenenia v piatok prevzali dvaja hokejisti. Cenu Karola Faka získal 17-ročný Rus Daniil 

Dmitrijev v sluţbách dorastu Slovana Bratislava, ktorý nazbieral v 45 zápasoch základnej časti 92 bodov (30+62). Medzi 

juniormi ho doplnil najlepší strelec dlhodobej fázy extraligy Ivan Jakubík zo Zvolena. V ţenskej kategórii si ceny rozdelili 

brankárka Jana Budajová z Popradu, obrankyňa Barbora Keţmarská (Spišská Nová Ves) a útočníčka Petra Jurčová 

(Prešov). 

 

Z troch prvoligových ocenení putovali dve hráčom Nových Zámkov, ktoré si v baráţi vybojovali postup do Tipsport 

extraligy. Najlepším brankárom sa na sklonku kariéry stal 32-ročný Ján Chovan, keďţe od budúcej sezóny zasadnúť na 

manaţérsku stoličku klubu. "Nie je to stopercentné, máme ešte nejaké debaty s vedením klubu. Dúfam, ţe nám to pôjde 

ako v minulom roku, aj mne na funkcionárskej pozícii. Prajem si, aby bola sezóna úspešná," uviedol Chovan. Z 

obranných radov ho doplnil spoluhráč Michal Chovan, v ofenzíve dominoval prešovský útočník Igor Halás.  

 

Na záver si Cenu Michala Polóniho v oblasti fair play prebral Ţigmund Pálffy. Majster sveta 2002 sa v uplynulom roku 

chopil práce s mládeţou v MHKM Skalica a hráčom po ukončení profesionálnej kariéry ukázal cestu ďalšej hokejovej 

realizácie. S úsmevom im však odkázal: "Nech idú do zahraničia a uţívajú si dôchodok." Následne si zaprial, aby mal čo 

najviac nasledovníkov. "Dúfam, ţe chlapci sa zapoja vo svojich kluboch a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Budem 

im drţať palce. Nech sa tomu venujú naplno a majú z toho radosť," dodal Pálffy. 

http://www.infospravy.sk/radu-szlh-otvorili-sezonne-ocenenia-cenu-fair-play-ziskal-palffy
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sezónne ocenenia 2015/2016:  

 

Cena Karola Faka (najproduktívnejší hráč extraligy dorastu po základnej časti): Daniil Dmitrijev (92 bodov, HC Slovan 

Bratislava) 

 

Cena Dušana Pašeka (najlepší strelec extraligy juniorov po základnej časti): Ivan Jakubík (30 gólov, HKM Zvolen) 

 

1. liga ţien 

 

najlepšia brankárka: Jana Budajová (ŢHK Poprad) 

 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (ŢHK ŠARIŠANKA Prešov) 

 

1. liga muţov: 

 

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

 

najlepší útočník: Igor Halás (Prešov) 

 

Cena Michala Polóniho (za fair play): Ţigmund Pálffy 

 

Zdroj - TASR 

 

mc 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  Cena fair play pre Ţigmunda Pálffyho 

 [hokejportal.net; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/cena-fair-play-pre-zigmunda-palffyho/64859 

 

V piatok ocenili v Bratislave najlepších hráčov a hráčky v súťaţiach riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja 

(SZĽH). Slávnostné odovzdávanie predchádzalo zasadnutiu Rady SZĽH, ktorého hlavným bodom bude schvaľovanie 

stanov v súlade s novým Zákonom o športe. Hokejoví činovníci udelili Cenu fair play - Cenu Michala Polóniho 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/cena-fair-play-pre-zigmunda-palffyho/64859
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niekdajšiemu reprezentantovi Ţigmundovi Pálffymu. Štyridsaťštyriročný Skaličan ju dostal za príkladný prístup k 

povinnostiam a naštartovaniu mládeţe v tíme MHKM Skalica. "Verím, ţe aj ďalší chlapci po skončení kariéry sa zapoja 

do diania a pozdvihnú úroveň slovenského hokeja. Nech z toho majú radosť a uţívajú si to," povedal Pálffy. 

 

Na základe hlasovania klubov I. ligy ţien sú známe aj najlepšie hráčky na jednotlivých postoch v najvyššej slovenskej 

ţenskej súťaţi. Za najlepšiu brankárku vyhlásili Janku Budajovú z Popradu. Medzi obrankyňami si cenu prevzala Barbora 

Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) a najlepšou útočníčkou sa stala Petra Jurčová (Šarišanka Prešov). 

 

Cenu Karola Faka pre najproduktívnejšieho hráča extraligy dorastu si odniesol Daniil Dmitrijev z HC Slovan Bratislava za 

92 bodov (30+62) v 45 zápasoch. "Sezóna bola dobrá, veľa som hral a mal som aj kvalitných spoluhráčov. Aj im patrí 

moja vďaka," povedal pri preberaní ceny Dmitrijev. Najlepším strelcom Slovnaft extraligy juniorov bol Ivan Jakubík (30 

gólov v 34 dueloch) z HKM Zvolen a patrí mu Cena Dušana Pašeka. "Verím, ţe strelecká potencia mi pomôţe čo najskôr 

sa dostať aj medzi seniorov, s ktorými sa aktuálne pripravujem na novú sezónu," povedal laureát. 

 

Najvyššou muţskou súťaţou, ktorú riadi SZĽH, je I. liga. Na základe štatistických ukazovateľov po základnej časti sa stal 

najlepším gólmanom ochranca novozámockej svätyne Ján Chovan (26 zápasov - 93,61% úspešnosť zásahov), 

najproduktívnejším obrancom bol v sezóne 2015/2016 Martin Chovan z Nových Zámkov (52 zápasov - 54 bodov /13+41/) 

a najlepším strelcom útočník Prešova Igor Galás (43 zápasov - 66 bodov /37+29/). "Pokračujem, dohodli sme sa na 

spolupráci. Som rád, ţe si zahrám aj v extralige," povedal Martin Chovan. 

 

Ocenení hráči a hráčky v súťaţiach riadených SZĽH:  

 

I. liga ţien - All Stars:  

najlepšia brankárka: Janka Budajová (ŢHK Poprad) 

najlepšia obrankyňa: Barbora Keţmarská (HC Spišská Nová Ves) 

najlepšia útočníčka: Petra Jurčová (Šarišanka Prešov) 

Extraliga dorastu - Cena Karola Faka pre najproduktívnejšieho hráča: Daniil Dmitrijev (HC Slovan Bratislava) 

Extraliga juniorov - Cena Dušana Pašeka pre najlepšieho strelca: Ivan Jakubík (HKM Zvolen) 

 

I. liga  

najlepší brankár: Ján Chovan (HC Nové Zámky) 

najlepší obranca: Martin Chovan (HC Nové Zámky) 

najlepší útočník: Igor Halás (HC Prešov 07) 

 

Cena fair play - Cena Michala Polóniho: Ţigmund Pálffy 

 

Späť na obsah 
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1.58.  Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať 

 [hokejportal.net; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/nemecek-sa-este-nerozhodol-ci-bude-kandidovat/64867 

 

Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Igor Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude vo štvrtok 16. 

júna kandidovať vo voľbách na svoj aktuálny post. Ako je známe, rada SZĽH v piatok schválila konanie mimoriadneho 

kongresu zväzu, na ktorom prebehnú nové voľby "Mimoriadny kongres je splnenie sľubu z roku 2015 vtedy bojkotujúcim 

hráčom, fanúšikom a všetkým, ktorí ţiadali nové voľby. Dnes Rada SZĽH prijala návrh zvolať na 16. júna mimoriadny 

kongres, ktorý bude voliť nové vedenie na roky 2016 aţ 2020. Na začiatku kongresu odstúpi výkonný výbor a voliť sa 

bude na základe nových stanov," povedal Igor Nemeček a pokračoval: "Ešte si nechávam čas na rozhodnutie, či budem 

opäť kandidovať. Vyuţijem čas do 2. júna, dovtedy je potrebné uzavrieť kandidátky. Zatiaľ o tom nebudem špekulovať. 

Musím všetko zváţiť a úprimne hovorím, ţe som postupne riešil celý záver sezóny. Najprv záchranu osemnástky, aby sa 

udrţala medzi elitou a nechýbala na turnaji v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Potom s ´áčkom´ a prípravu tejto Rady 

SZĽH. Od pondelka začneme pripravovať kongres."  

 

Nemeček sa iba pousmial nad moţnosťou, ţe by sa v júni opäť konal volebný súboj medzi ním a Richardom Lintnerom. 

Koncom júna 2015 sa obaja uchádzali o post prezidenta SZĽH a svoju pozíciu si ustráţil Nemeček. " Mám isté indície o 

moţných kandidátoch, niekto ich najskôr musí navrhnúť. Nechám si to však pre seba," 

 

Späť na obsah 

 

1.59.  Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať 

 [osporte.sk; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/nemecek-sa-este-nerozhodol-ci-bude-kandidovat/100225291 

 

Igor Nemeček: "Vyuţijem čas do 2. júna, dovtedy je potrebné uzavrieť kandidátky. Zatiaľ o tom nebudem špekulovať." 

 

BRATISLAVA (SITA) - Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Igor Nemeček sa ešte 

nerozhodol, či bude vo štvrtok 16. júna kandidovať vo voľbách na svoj aktuálny post. Ako je známe, rada SZĽH v piatok 

schválila konanie mimoriadneho kongresu zväzu, na ktorom prebehnú nové voľby "Mimoriadny kongres je splnenie sľubu 

z roku 2015 vtedy bojkotujúcim hráčom, fanúšikom a všetkým, ktorí ţiadali nové voľby. Dnes Rada SZĽH prijala návrh 

zvolať na 16. júna mimoriadny kongres, ktorý bude voliť nové vedenie na roky 2016 aţ 2020. Na začiatku kongresu 

odstúpi výkonný výbor a voliť sa bude na základe nových stanov," povedal Igor Nemeček a pokračoval: "Ešte si 

nechávam čas na rozhodnutie, či budem opäť kandidovať. Vyuţijem čas do 2. júna, dovtedy je potrebné uzavrieť 

kandidátky. Zatiaľ o tom nebudem špekulovať. Musím všetko zváţiť a úprimne hovorím, ţe som postupne riešil celý záver 

sezóny. Najprv záchranu osemnástky, aby sa udrţala medzi elitou a nechýbala na turnaji v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi. Potom s ´áčkom´ a prípravu tejto Rady SZĽH. Od pondelka začneme pripravovať kongres." 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/nemecek-sa-este-nerozhodol-ci-bude-kandidovat/64867
http://www.osporte.sk/sk/clanok/nemecek-sa-este-nerozhodol-ci-bude-kandidovat/100225291
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Nemeček sa iba pousmial nad moţnosťou, ţe by sa v júni opäť konal volebný súboj medzi ním a Richardom Lintnerom. 

Koncom júna 2015 sa obaja uchádzali o post prezidenta SZĽH a svoju pozíciu si ustráţil Nemeček. "Mám isté indície o 

moţných kandidátoch, niekto ich najskôr musí navrhnúť. Nechám si to však pre seba," poznamenal. 

 

Foto: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.60.  Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať 

 [netky.sk; 27/05/2016; SITA ] 

http://www.netky.sk/clanok/nemecek-sa-este-nerozhodol-ci-bude-kandidovat 

 

BRATISLAVA - Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Igor Nemeček sa ešte nerozhodol, či 

bude vo štvrtok 16. júna kandidovať vo voľbách na svoj aktuálny post. 

 

Ako je známe, rada SZĽH v piatok schválila konanie mimoriadneho kongresu zväzu, na ktorom prebehnú nové voľby 

"Mimoriadny kongres je splnenie sľubu z roku 2015 vtedy bojkotujúcim hráčom, fanúšikom a všetkým, ktorí ţiadali nové 

voľby. Dnes Rada SZĽH prijala návrh zvolať na 16. júna mimoriadny kongres, ktorý bude voliť nové vedenie na roky 2016 

aţ 2020. Na začiatku kongresu odstúpi výkonný výbor a voliť sa bude na základe nových stanov," povedal Igor Nemeček 

a pokračoval: "Ešte si nechávam čas na rozhodnutie, či budem opäť kandidovať. Vyuţijem čas do 2. júna, dovtedy je 

potrebné uzavrieť kandidátky. Zatiaľ o tom nebudem špekulovať. Musím všetko zváţiť a úprimne hovorím, ţe som 

postupne riešil celý záver sezóny. Najprv záchranu osemnástky, aby sa udrţala medzi elitou a nechýbala na turnaji v 

Poprade a Spišskej Novej Vsi. Potom s ´áčkom´ a prípravu tejto Rady SZĽH. Od pondelka začneme pripravovať 

kongres."  

 

Nemeček sa iba pousmial nad moţnosťou, ţe by sa v júni opäť konal volebný súboj medzi ním a Richardom Lintnerom. 

Koncom júna 2015 sa obaja uchádzali o post prezidenta SZĽH a svoju pozíciu si ustráţil Nemeček. "Mám isté indície o 

moţných kandidátoch, niekto ich najskôr musí navrhnúť. Nechám si to však pre seba," poznamenal. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Igor Nemeček 

 

Späť na obsah 
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1.61.  Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: Je ťaţké zniesť toľko kritiky 

 [netky.sk; 27/05/2016; TASR ] 

http://www.netky.sk/clanok/nemecek-o-najtazsom-zivotnom-obdobi-je-tazke-zniest-tolko-kritiky 

 

BRATISLASLAVA - Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre 

Igora Nemečka najťaţšie v ţivote. Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili 

piatkovým rokovaním Rady SZĽH o zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné 

osočovanie. "Situácia nebola pre mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. 

Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na 

mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu."  

 

Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. "Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho 

očakávaná prestavba tímu na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale 

bolo vidno, ţe mladí chlapci majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky 

veci vyšli podľa predstáv. Bolo to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je 

poučenie sa z chýb, neurobí to len hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale 

nakoniec nám to ušlo," uviedol zväzový prezident. 

 

V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. "Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných 

kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového 

šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie 

sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal Nemeček. Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-

skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal 

naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o 

olympiádu sa zapojí v decembri."  

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

http://www.netky.sk/clanok/nemecek-o-najtazsom-zivotnom-obdobi-je-tazke-zniest-tolko-kritiky
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Foto: 

 

Igor Nemeček 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Nemeček o najťaţšom ţivotnom období: Je ťaţké zniesť toľko kritiky 

 [infospravy.sk; 27/05/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.infospravy.sk/nemecek-o-najtazsom-zivotnom-obdobi-je-tazke-zniest-tolko-kritiky 

 

Jedenásťmesačné pracovné obdobie vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bolo pre Igora Nemečka 

najťaţšie v ţivote. Zväzového šéfa napriek tomu potešilo, ţe turbulentné mesiace úspešne vyvrcholili piatkovým 

rokovaním Rady SZĽH o zmene stanov, čím dodrţal svoj verejný sľub. 

 

Zdroj - TASR 

 

Nemeček zhodnotil uplynulý rok pred exekutívou aj delegátmi klubov zdruţených pod SZĽH. "Po vlaňajšom kongrese 

som všetkým sľúbil, ţe budem presadzovať hlavne stabilitu, rozvoj a profesionalitu. Bolo to turbulentné obdobie, ale 

podarilo sa nám splniť viacero vecí z našich predsavzatí. Chcem sa za to poďakovať najmä siedmim členom Výkonného 

výboru," uviedol Nemeček. Pozitívne kroky a snahu zväzového vedenia podľa jeho ďalších slov zatienilo verejné 

osočovanie. "Situácia nebola pre mňa jednoduchá, ale tým, ţe sme sa tu stretli a dotiahli to aţ sem, sme ju zvládli. 

Musím povedať, ţe to bolo najťaţšie obdobie v mojom ţivote. Aj pre moju rodinu, pretoţe toľko kritiky a bahna, čo sa na 

mňa vylialo, bolo ťaţké znášať. Som rád, ţe som zdravý doviedol zväz k piatkovému rokovaniu." 

 

Stretnutiu Rady SZĽH predchádzalo zasadnutie Výkonného výboru, ktorý v stredu zhodnotil vystupovanie 

reprezentačného áčka na MS v Rusku. Zverenci trénera Zdena Cígera zostali tretíkrát za sebou pred bránami štvrťfinále 

a obsadili deviatu priečku. Tvorba výsledného kádra sa rodila ťaţko, keďţe uţ na začiatku ju skomplikoval bojkot pribliţne 

50-člennej skupiny hráčov. "Som veľmi rád, ţe Zdeno sa napriek všetkému podujal na túto prácu. V muţstve začala dlho 

očakávaná prestavba tímu na mladších hráčov. Príprava na majstrovstvá sveta nám síce nevyšla podľa predstáv, ale 

bolo vidno, ţe mladí chlapci majú chuť reprezentovať. Na hodnotení Výkonného výboru sme konštatovali, ţe nie všetky 

veci vyšli podľa predstáv. Bolo to niečo nové nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Základom napredovania je 

poučenie sa z chýb, neurobí to len hlúpy človek. Po dlhých rokoch sme mohli byť vo štvrťfinále aj s deviatimi bodmi, ale 

nakoniec nám to ušlo," uviedol zväzový prezident. 

 

V hodnotení následne prešiel aj na ostatné reprezentačné kategórie. Nemeček vyzdvihol najmä pokračovanie projektov 

dvadsiatky a osemnástky v dvoch najvyšších domácich súťaţiach. "Len vďaka nim sa nám podarilo udrţať sa v elitných 

kategóriách MS. Osemnástka a dvadsiatka nemá ţiadnu garanciu toho, ţe v prípade usporiadania domáceho svetového 

šampionátu nemôţe vypadnúť. Preto ma teší skvelé piate miesto osemnástky, keďţe majstrovstvá sveta tejto kategórie 

http://www.infospravy.sk/nemecek-o-najtazsom-zivotnom-obdobi-je-tazke-zniest-tolko-kritiky
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sa budúci rok uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi," dodal Nemeček. Ţenskému áčku sa nepodarilo udrţať v A-

skupine I.divizie a na MS v Dánsku opäť zostúpila do "béčka". "Na tomto mladom tíme musíme pracovať, aby sa dostal 

naspäť do áčka, navyše aby sa pokúsil o malý zázrak v súvislosti s účasťou na olympijských hrách. Do kvalifikácie o 

olympiádu sa zapojí v decembri." 

 

Zdroj - TASR 

 

mc 

 

Späť na obsah 

 

1.63.  Veľký úspech Týţdňov 4ky: Predaj SIM kariet Moja 4ka na všetkých zapojených poštách 

stúpol aţ 19-násobne 

 [pcrevue.sk; 27/05/2016; Redakcia ; Zaradenie: Tlačové správy] 

http://www.pcrevue.sk/a/Velky-uspech-Tyzdnov-4ky--Predaj-SIM-kariet-Moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-

nasobne 

 

Na vybraných pobočkách Slovenskej pošty v rôznych regiónoch Slovenska sa uţ tretí týţdeň krúti výherným kolesom a 

zákazníci 4ky získavajú rôzne benefity a darčeky. Marketingová akcia, ktorú rozbehol štvrtý mobilný operátor, sa stretla s 

obrovským úspechom. Na niektorých zapojených poštách stúpol predaj aţ 19-násobne. 

 

Novú marketingovú akciu si pochvaľujú ako predstavitelia operátora, tak vedenie Slovenskej pošty. 

 

"Opäť sa potvrdilo, ţe jednoduchosť a dostupnosť produktu je veľkou výhodou z pohľadu predaja a v spojitosti s 

najväčšou retailovou obchodnou sieťou, ktorou pobočková sieť Slovenskej pošty je, ide o unikátne spojenie," priblíţil 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. 

 

Rekordérom v predaji je za prvé dva týţdne pobočka Slovenskej pošty Prešov 1, kde kaţdý priehradkový pracovník 

predal v priemere takmer 18 SIM kariet za týţdeň. Okrem Prešova zaznamenali enormný záujem aj na pobočkách v 

Humennom, Košiciach, Púchove, Poprade a Martine. 

 

"Čo nás mimoriadne teší je, ţe na zapojených pobočkách Slovenskej pošty sa aj po skončení Týţdňa 4ky v danom meste 

zvýšili predaje o takmer 100 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodáva obchodný a marketingový riaditeľ 

SWAN Mobile, a. s. Peter Helexa. 

 

Pravidlá súťaţe sú jednoduché. Ak si počas Týţdňa 4ky na vybranej pošte kúpi zákazník SIM kartu s predplatenou 

sluţbou Moja 4ka, na výhernom kolese si môţe vytočiť niektorú z cien. So 4kou kaţdý vyhráva! Najniţšou cenou je 

http://www.pcrevue.sk/a/Velky-uspech-Tyzdnov-4ky--Predaj-SIM-kariet-Moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne
http://www.pcrevue.sk/a/Velky-uspech-Tyzdnov-4ky--Predaj-SIM-kariet-Moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne
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štvoreurový bonus, no v hre sú aj tričká, príslušenstvo pre telefóny ako reproduktory, slúchadlá, handričky na mobil, 

drţiaky na smartfóny, ale aj rôzne darčeky a zľavy pre zákazníkov od sesterskej spoločnosti SWAN, a. s. 

 

Okrem toho kaţdý, kto si kúpi SIM kartu Moja 4ka alebo na seba nechá svoje kontaktné údaje na ţrebovacom kupóne, 

bude zaradený do ţrebovania o desiatky mobilných telefónov značky Lenovo. 

 

Ak zapojené pobočky Slovenskej pošty navštívi aj štvorčlenná rodina alebo štyria priatelia a kaţdý si aktivuje aspoň jednu 

SIM kartu Moja 4ka, pridá 4ka ku kaţdej ich novej SIM karte ešte aj ďalší bonusový štvoreurový kredit. Navyše, ak 

zákazníci volajú radi a dlho so 4kou sa nemusia obmedzovať, za volania po 3. minúte v sieti 4ky uţ neplatia, teda jeden 

telefonát nevyjde viac ako 12 centov. 

 

4ka a Slovenská pošta mysleli aj na tých, ktorí Týţdeň 4ky nestihnú. Po jeho skončení bude na zapojených pobočkách 

moţnosť získať bonusový štvoreurový kredit ku kaţdej novej SIM karte ešte celý nasledujúci týţdeň. 

 

V týţdni od 23. do 29. mája prebiehajú Týţdne 4ky na týchto pobočkách Slovenskej pošty : Brezno 1, Lučenec 1, 

Rimavský Sobota 1, Michalovce 1, Spišská Nová Ves 1, Levice 1, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Svidník 1, Dubnica nad 

Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom 1, Prievidza 1, Hlohovec 1, Sereď 1, Námestovo 1, Ţilina 2. 

 

V budúcom týţdni sa úspešná marketingová akcia presunie do Veľkého Krtíša, Ţiaru nad Hronom, Košíc, Levoče, 

Trebišova, Nitry, Štúrova, Keţmarku, Sabinova, Vranova nad Topľou, Handlovej, Partizánskeho, Senice, Šale, 

Liptovského Mikuláša a Ţiliny. Týţdne 4ky potrvajú aţ do 3. júla 2016 a celkovo sa do nich zapojí 96 pobočiek Slovenskej 

pošty. 

 

Autor - Redakcia 

 

Späť na obsah 

 

1.64.  FOTO+VIDEO: Veterány v Mestskom parku 

 [kosicednes.sk; 27/05/2016; košice:dnes ; Zaradenie: Udalosti] 

http://www.kosicednes.sk/foto-veterany-mestskom-parku/ 

 

Účastníci 3. ročníka Zrazu veteránov Cassovia classic 2016 v piatok podvečer dorazili do Mestského parku. 43 

historických vozidiel, 2 autobusy a dve hasičské liazky absolvovali 185 kilometrov na trati Košice –Spišská Nová Ves a 

spať. Prehliadku luxusných limuzín ale i staručkých škodoviek či tatroviek si prišlo pozrieť niekoľko stoviek milovníkov 

benzínu. 

 

Divákov upútali i dobové kostýmy posádok, čo podujatiu dodalo tú pravú atmosféru minulého storočia. V sobotu je na 

programe jazda z Košíc do maďarského mestečka Szinpetri. 

 

http://www.kosicednes.sk/foto-veterany-mestskom-parku/
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Zraz veteránov vyvrcholí v nedeľu prehliadkou vozidiel v Kulturparku od 7 – 10 hod. a ich postupným odjazdom domov. 

 

Dušan Bodnár 

Foto: Veronika Janušková 

Video: tv:naša 

 

Späť na obsah 

 

1.65.  Skladba cti 

 [Rádio Slovensko, 13:00; Pozor, zákruta!; 27/05/2016;  Igor Michalčík; Zaradenie: z domova] 

 

Igor Michalčík, moderátor: "Dnešný príbeh našej poslucháčky - pani Evy z Michaloviec nie je celkom typickým príkladom 

pomoci na cestách. Napriek tomu ale ukazuje, ţe ochota pomôcť druhému v núdzi by nemala byť nikomu neznámym 

pojmom." 

 

Poslucháčka Rádia Regina Košice (telefonát): "Ja by som vás chcela poprosiť, keby ste poďakovali policajtom, ktorí mali 

hliadku na ţelezničnej stanici v Košiciach dňa desiateho mája. Veľmi mi pomohli. Cestovala som do Spišskej Novej Vsi 

a doma mi ostal mobilný telefón. Nakoľko mám deväťdesiatročnú mamku, tej som sľúbila, ţe cez deň jej občas zavolám v 

priebehu dňa, ţiaľ, mobil ostal doma sa nabíjať. Vyšla som z haly ţelezničnej stanice a pýtala som sa ich, kde by som 

našla telefónny automat nejaký. Povedali, ţe ten nikde nie je, tak boli veľmi ochotní a chcem ozaj vrúcne poďakovať tomu 

pánovi, pretoţe mal trpezlivosť ešte aj niekoľkokrát, keďţe mamka sa mi hneď nehlásili, takţe touto cestou by som mu 

chcela veľmi pekne poďakovať za ochotu, ţe mi poskytol túto pomoc, ţe som mohla mamu zavolať a upozorniť ju, ţe uţ 

ju nebudem volať, pretoţe nemám so sebou mobilný telefón. Ďakujem vám veľmi pekne." 

 

Igor Michalčík: "Často teda stačí málo - ústretovosť, ochota, pochopenie. Ak sa aj vy stretnete s podobnými peknými 

činmi, neváhajte a dajte nám o nich vedieť. Na redakčný záznamník s číslo 055 68 22 920 prípadne e-amilom na adresu 

reginake@rozhlas.sk." 

 

Späť na obsah 

 

1.66.  Druholigové lúčenie so sezónou 

 [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 7; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V poslednom majstráku aktuálneho súťaţného ročníka hostia Spišiaci súpera z Hanisky. 

 

SP. NOVÁ VES. V poslednú májovú sobotu sa v Spišskej Novej Vsi posledný raz pôjde na druholigový futbal. Slovko 

"posledný" netreba brať doslova. Majstrovskú trilógiu stretnutí zakončia Novovešťania súbojom s Haniskou. Druhá liga 

má ešte na programe jedno kolo, ale v ňom majú zverenci Branislava Ondáša voľno. 
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Vládne pohoda 

 

Futbalisti Spišskej Novej Vsi dohrávajú sezónu uţ vo veľkej pohode. Tri kolá pred koncom si zabezpečili druholigovú 

súťaţ a nič na tom nezmenila ani prehra 0:3 naposledy doma s Popradom. "V muţstve vládne dobrá nálada. 

Pripravujeme sa na posledný zápas, ktorý chceme vyhrať," povedal na úvod obranca FK Spišská Nová Ves Kamil 

Zekucia. Prehru so susedmi budú isto chcieť Novovešťania odčiniť proti Haniske. Na ňu majú dobré spomienky, lebo na 

ich pôde jej nadelili päť gólov a bol to jeden z najlepších a najkvalitnejších majstrákov na súperovej pôde. "V Haniske 

nám zápas vyšiel na výbornú. Dali sme veľa gólov a bolo by to pekné zopakovať doma. Hlavne chceme hrať dobrý futbal, 

ktorý by sa divákom páčil," skonštatoval K. Zekucia. 

 

Kvalitný obranca Zekucia 

 

Po sobotňajšom stretnutí uţ môţu Novovešťania bilancovať. Aj keď sa v 2. lige odohrali negatívne javy (odstúpenie aţ 

dvoch muţstiev počas súťaţe), nič to na tom nemení, ţe pre Spišskú Novú Ves to bola výborná súťaţ. Hlavne v jej 

úvode padali na Spiši divácke rekordy a na futbal druholigovej úrovne sa dobre pozeralo. Výkonnostne povyrástli aj 

spišskonovoveskí futbalisti. Medzi nich patrí aj obranca Kamil Zekucia, ktorý počas celej sezóny podával skvelé výkony. 

Stál sa pilierom obrany, hral so srdcom, bojovne a svojimi gólmi zatienil aj niektorých útočníkov. "Z môjho pohľadu bola 

sezóna celkom úspešná. Zachránili sme sa a ako obranca som strelil slušný počet gólov. Dúfam, ţe k tým šiestim ešte v 

rozlúčke so sezónou niečo pridám," dodal kvalitný obranca FK Spišská Nová Ves Kamil Zekucia. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

Foto: 

 

Posledný zápas Súbojom s Haniskou končí pre Spišskú Novú Ves druholigová nováčikovská sezóna. FOTO: JOPE 
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1.67.  Hasiči z Košíc sú v kraji najlepší 

 [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 2; (krs) ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Hasiči z Košického kraja si zmerali sily na 20. ročníku Krajskej súťaţe hasičských jednotiek Košického kraja v hasičskom 

športe. 

 

KOŠICE. Súťaţe sa zúčastnil šesťdesiat hasičov z celého kraja. Poriadne nabudení prišli chlapi zo šiestich druţstiev 

okresných riaditeľstiev Košického kraja, z Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec, Roţňavy, Košíc a Závodného 

hasičského útvaru (ZHÚ) v Stráţskom. 
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Najprv si dali veţu 

 

Vo štvrtok prebehli v areáli hasičskej stanice na Poţiarnickej ulici individuálne disciplíny, výstup do štvrtého podlaţia 

cvičnej veţe s hákovým rebríkom a beh na sto metrov cez prekáţky. "Po štvrtkových súťaţiach boli na prvom mieste 

Košice, druhá Spišská Nová Ves a tretí v priebeţnom poradí sa umiestnili chlapi zo ZHÚ v Stráţskom. Dnes (v piatok) 

hasiči na štadióne TU na Watsonovej ulici beţali štafetu na 4x100 metrov a posledná disciplína, kráľovská, bol poţiarny 

útok," povedal nám Tomáš Berzetei z krajského riaditeľstva hasičov. 

 

Trochu prekáţalo teplo 

 

Ako dodal, vlani zvíťazili Košičania a v roku 2016 patria taktieţ medzi horúcich favoritov. "Niekedy boli najlepší chlapi zo 

Spišskej Novej Vsi, teraz Košice. Kaţdopádne, kaţdý súťaţiaci siaha na dno síl," dopĺňa Berzetei. "Dnes je dosť teplo, 

to nie je práve najlepšie. Aj keď sú hasiči na horúčavu zvyknutí, predsa len by sa nám lepšie súťaţilo, keby bolo 

chladnejšie," vravel jeden zo súťaţiacich pri poţiarnom útoku. Víťazmi sa stali Košičania, pred hasičmi zo Spišskej 

Novej Vsi a Závodného hasičského útvaru 1. hasičská Stráţske. Najlepší jednotlivec bol hasič z Košíc Zoltán Drága, na 

druhom mieste sa umiestnil Július Vidňanský a na treťom Václav Hudák (obaja z Košíc). Víťazi postupujú na majstrovstvá 

Slovenska.  

 

(krs) 

 

Foto: 

 

Košičania v akcii Poţiarny útok zvládli vo výbornom čase. FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ 

 

Chlapi z Roţňavy Práve sa pripravujú na svoj výkon. FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ 
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1.68.  Na pilčíka spadol strom 

 [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 3; (sita) ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

ZASAHOVAL VRTUĽNÍK 

 

Leteckí záchranári z Popradu včera leteli do terénu medzi obcou Hnilec (okres Spišská Nová Ves) a Gemerská Poloma 

(okres Roţňava). 
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KOŠICE. Na 42-ročného pilčíka tam z výšky pribliţne dvanásť metrov spadol vrchol stromu. "Poranil si hrudník a driekovú 

časť chrbtice. K zranenému bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc z Dobšinej," informovala Zuzana Hopjaková, PR 

manaţérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluţby AIR – Transport Europe. Po poskytnutí neodkladného 

zdravotného ošetrenia všetkými záchranármi zraneného muţa v stabilizovanom stave previezli do traumatologického 

centra nemocnice v Košiciach. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.69.  Prevrátil auto so šiestimi ľuďmi a ušiel 

 [Korzár; 124/2016; 28/05/2016; s.: 2; (krs) ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Nezodpovedný hazardér za volantom mercedesu spôsobil nehodu. 

 

KOŠICE. Spôsobil kolíziu, pri ktorej sa prevrátilo auto so šiestimi ľuďmi. Nezastal a ušiel. Polícia po ňom pátra. K váţnej 

dopravnej nehode došlo vo štvrtok večer v katastri Košickej Belej. "Doposiaľ nezistený vodič šoféroval vozidlo Mercedes 

Benz smerom od Zlatníka k obci Košická Belá. Pri prechádzaní pravotočivou zákrutou predchádzal štyri autá, pričom 

ohrozil oprotiidúceho 32-ročného vodiča z okresu Spišská Nová Ves. Ten sedel za volantom auta Citroën Jumper, 

pričom v snahe vyhnúť sa zráţke vyšiel mimo vozovky," povedal krajský policajný hovorca. Citroën na štrku dostal šmyk a 

prevrátil sa na bok. "Vinník z miesta dopravnej nehody bez zastavenia ušiel. V citroëne sa nachádzalo okrem vodiča ešte 

päť osôb. K zraneniu nedošlo a poţitie alkoholu u vodiča citroënu nebolo zistené." Celková škoda predstavuje 1 000 eur.  

 

(krs) 

 

Späť na obsah 

 

1.70.  Z rodinného ţidovského transportu sa nevrátil nikto 

 [korzar.sme.sk; 28/05/2016; sita ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8195806/z-rodinneho-zidovskeho-transportu-sa-nevratil-nikto.html 

 

V podvečer 28. mája 1942 bol zo ţelezničnej stanice v Spišskej Novej Vsi vypravený rodinný transport s viac ako 

tisíckou Ţidov deportovaných do koncentračných táborov v poľskom okrese Lublin. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. "Okrem vagónov s piatimi stovkami ľudí zo Spišskonovoveského okresu boli vypravené aj vagóny 

s vyše päťsto Ţidmi z Levoče a okolia, napríklad zo Spišského Podhradia či obce Granč-Petrovce," povedala historička a 

pedagogička Ruţena Kormošová. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8195806/z-rodinneho-zidovskeho-transportu-sa-nevratil-nikto.html
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Predchádzali tomu tri smutné dni na strednom Spiši, počas ktorých ţidovské rodiny sústreďovali v spišskonovoveských 

vojenských kasárňach neďaleko stanice, budova stojí v meste dodnes. 

 

Vydala dve knihy 

 

Kormošová uţ spracovala viacero príbehov ţidovských obyvateľov mesta, ale aj z okolia v dvoch knihách s názvom Po 

stopách pamäti. Pripomína, ţe počas deportácií v marci 1942 prišli na rad prvé dievčatá. 

 

"Boli deportované zo Spišskej Novej Vsi do kasární Pod Gerlachom do Popradu a odtiaľ, ako sa nám podarilo zistiť, 4. 

apríla odišiel transport aj s našimi dievčatami vo veku od 16 do 30 rokov cez Ţilinu a Zwardoň do Auschwitzu," uviedla. 

 

Aţ v samotnom múzeu v Osvienčime sa jej podarilo dostať k záznamom, v ktorých sa uvádza, ţe dievčatá zo 

spomínaného transportu dorazili 5. apríla a následne ich prevzali Nemci v koncentračnom tábore. Potom nasledoval 

muţský transport a neskôr takzvaný rodinný. 

 

Záznam z Levoče 

 

Kormošová poukázala aj na deportačný záznam z Levoče. Ţidov z celého okresu tam sústreďovali v synagóge za 

hradbami a aj v telocvični meštianskej školy. 

 

Na ţelezničnej stanici ich potom viac ako päťsto nahnali do nákladných vagónov. Tie boli dopravené do Spišskej Novej 

Vsi, kde ich pripojili k spišskonovoveskému transportu a odtiaľ s ďalšími ţidovským rodinami deportovali na územie 

Nemcami okupovaného Poľska. Historička sa snaţila vypátrať, kde vlastne tento rodinný transport skončil. 

 

"V knihe fotografií a dokumentov, ktorá vyšla po druhej svetovej vojne s názvom Tragédia slovenských Ţidov, sa 

nachádza schéma s informáciami, kam všade išli transporty zo Slovenska. Podľa nej skončili Spišskonovovešťania v 

Treblinke. Keď som však navštívila Múzeum Yad Vashem v Jeruzaleme, našla som knihy napísané v nemčine, v ktorých 

sa uvádzalo, ţe Treblinka bola dobudovaná aţ v júli, teda tam ísť nemohli," vysvetlila. 

 

Podarilo sa tak zistiť, ţe spišskonovoveské ako aj levočské rodiny boli dopravené do poľskej oblasti Lublin. 

 

"Muţi sa dostali do tábora Majdanek, ţeny, deti a starci do tábora Sobibor. Skončili tam vraj všetci. Mnohí neprešli 

prísnou selekciou a zahynuli krátko po príchode alebo v priebehu rokov 1942 aţ 1943. Z tohto transportu sa nikto 

nevrátil," dodala Kormošová. 

 

Dvadsiatich zachránili výnimky 
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Pred transportom sa na poslednú chvíľu zachránilo len asi dvadsať ľudí, ktorí boli z neho vyňatí pre udelené hospodárske 

výnimky. 

 

Vo vagónoch spišskonovoveského transportu označeného číslom 37 v máji 1942 bolo aj veľa detí, od úplne najmenších 

aţ po 16-ročné. 

 

"Bolo ich dokopy 333. Medzi nimi aj gymnazisti, ktorí museli opustiť strednú školu. Na ich počesť, na počesť detských 

obetí holokaustu, sme v priestoroch gymnázia v Spišskej Novej Vsi odhalili v roku 2007 pamätnú tabuľu za účasti pána 

Waltera Morgenbessera, jedného z tých, čo preţili hrôzy holokaustu," doplnila Kormošová. 

 

Touto tragédiou druhej svetovej vojny a ľudskými príbehmi z tohto obdobia sa zaoberá uţ viac ako desať rokov. 

 

Späť na obsah 

 

1.71.  Sever Slovenska môţu potrápiť búrky s krúpami a intenzívnymi lejakmi 

 [netky.sk; 28/05/2016; TASR ] 

http://www.netky.sk/clanok/sever-slovenska-mozu-potrapit-burky-s-krupami-a-intenzivnymi-lejakmi 

 

BRATISLAVA – Sever Slovenska môţu dnes zasiahnuť búrky. Výstrahu prvého - najniţšieho stupňa pred nimi vydal 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

 

Meteorológovia očakávajú ojedinele výskyt búrok s krúpami, s ktorými môţu byť spojené krátkodobé intenzívne lejaky s 

úhrnom 20 aţ 40 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 18 aţ 23 metrov za sekundu. To môţe spôsobiť prechodný 

výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Povodňové úkazy sa môţu vyskytnúť aj mimo nich. Výstraha platí 

dnes do 18.00 h.  

 

Búrky podľa meteorológov môţu zasiahnuť celý Ţilinský kraj, Prešovský kraj (okresy Bardejov, Keţmarok, Levoča, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník), sever Banskobystrického kraja (okresy Banská Bystrica a Brezno) a 

Trenčianskeho kraja (okresy Povaţská Bystrica a Púchov) o okres Spišská Nová Ves v Košickom kraji. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

http://www.netky.sk/clanok/sever-slovenska-mozu-potrapit-burky-s-krupami-a-intenzivnymi-lejakmi
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1.72.  Krásnemu počasiu neverte, hrozia búrky: Výstraha SHMÚ pre tieto oblasti! 

 [pluska.sk; 28/05/2016; TASR ; Zaradenie: Správy Z domova] 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/krasnemu-pocasiu-neverte-hrozia-burky-vystraha-shmu-tieto-oblasti.html 

 

Sever Slovenska môţu dnes zasiahnuť búrky. Výstrahu prvého - najniţšieho stupňa pred nimi vydal Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

 

Ilustračná fotografia 

 

Autor - Archív 

 

Meteorológovia očakávajú ojedinele výskyt búrok s krúpami, s ktorými môţu byť spojené krátkodobé intenzívne lejaky s 

úhrnom 20 aţ 40 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 18 aţ 23 metrov za sekundu. To môţe spôsobiť prechodný 

výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Povodňové úkazy sa môţu vyskytnúť aj mimo nich. Výstraha platí 

dnes do 18.00 h. 

 

Búrky podľa meteorológov môţu zasiahnuť celý Ţilinský kraj, Prešovský kraj (okresy Bardejov, Keţmarok, Levoča, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník), sever Banskobystrického kraja (okresy Banská Bystrica a Brezno) a 

Trenčianskeho kraja (okresy Povaţská Bystrica a Púchov) o okres Spišská Nová Ves v Košickom kraji. 

 

Autor - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.73.  Víkend s letnými teplotami budú sprevádzať búrky: Na intenzívne lejaky si dajte pozor v 

týchto oblastiach! 

 [cas.sk; 28/05/2016; TASR ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/405918/vikend-s-letnymi-teplotami-budu-sprevadzat-burky-na-intenzivne-lejaky-si-dajte-pozor-v-tychto-

oblastiach/ 

 

Priaznivé aţ priam letné teploty budú sprevádzať aj búrky. 

 

Sever Slovenska môţu v sobotu zasiahnuť búrky. Výstrahu prvého - najniţšieho stupňa pred nimi vydal Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

 

Meteorológovia očakávajú ojedinele výskyt búrok s krúpami, s ktorými môţu byť spojené krátkodobé intenzívne lejaky s 

úhrnom 20 aţ 40 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 18 aţ 23 metrov za sekundu. To môţe spôsobiť prechodný 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/krasnemu-pocasiu-neverte-hrozia-burky-vystraha-shmu-tieto-oblasti.html
http://www.cas.sk/clanok/405918/vikend-s-letnymi-teplotami-budu-sprevadzat-burky-na-intenzivne-lejaky-si-dajte-pozor-v-tychto-oblastiach/
http://www.cas.sk/clanok/405918/vikend-s-letnymi-teplotami-budu-sprevadzat-burky-na-intenzivne-lejaky-si-dajte-pozor-v-tychto-oblastiach/
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výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Povodňové úkazy sa môţu vyskytnúť aj mimo nich. Výstraha platí v 

sobotu do 18.00 h. 

 

Búrky podľa meteorológov môţu zasiahnuť celý Ţilinský kraj, Prešovský kraj (okresy Bardejov, Keţmarok, Levoča, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník), sever Banskobystrického kraja (okresy Banská Bystrica a Brezno) a 

Trenčianskeho kraja (okresy Povaţská Bystrica a Púchov) o okres Spišská Nová Ves v Košickom kraji. 

 

Foto: 

 

Teploty nám dovolia nahodiť sa do plaviek, môţu sa však vyskytnúť aj búrky (ilustračné foto). Zdroj - anc 

 

Späť na obsah 

 

1.74.  Z tepla sa veľmi nevytešujte, najmä ak ste z týchto okresov. Hrozia silné búrky 

 [tvnoviny.sk; 28/05/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: TVnoviny] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1829288 

 

Foto: Lukáš Duran 

 

Búrky môţu spôsobiť prechodný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch. 

 

 Sever Slovenska môţu dnes zasiahnuť búrky. Výstrahu prvého - najniţšieho stupňa pred nimi vydal Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

 

Meteorológovia očakávajú ojedinele výskyt búrok s krúpami, s ktorými môţu byť spojené krátkodobé intenzívne lejaky s 

úhrnom 20 aţ 40 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 18 aţ 23 metrov za sekundu. To môţe spôsobiť prechodný 

výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Povodňové úkazy sa môţu vyskytnúť aj mimo nich. Výstraha platí 

dnes do 18.00 h. 

 

Búrky podľa meteorológov môţu zasiahnuť celý Ţilinský kraj, Prešovský kraj (okresy Bardejov, Keţmarok, Levoča, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník), sever Banskobystrického kraja (okresy Banská Bystrica a Brezno) a 

Trenčianskeho kraja (okresy Povaţská Bystrica a Púchov) o okres Spišská Nová Ves v Košickom kraji. 

 

Výstraha pred búrkami na sobotu.  

 

Späť na obsah 

 

1.75.  Sobota bude slnečná, ale hrozia aj búrky s krupobitím 

http://www.tvnoviny.sk/a/1829288
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 [aktualne.sk; 28/05/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/o-pocasi/sobota-bude-slnecna-moze-prekvapit-burkou.html 

 

12:20 

 

BRATISLAVA - Sobota bude na Slovensku polooblačná aţ oblačná, sever Slovenska môţu zasiahnuť búrky. Výstrahu 

prvého - najniţšieho stupňa pred nimi vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).  

 

Pekné, takmer letné počasie môţu v sobotu vystriedať búrky. Hrozia najmä na severe. Ilustračné foto. Zdroj -Shutterstock  

 

Meteorológovia očakávajú ojedinele výskyt búrok s krúpami, s ktorými môţu byť spojené krátkodobé intenzívne lejaky s 

úhrnom 20 aţ 40 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 18 aţ 23 metrov za sekundu. To môţe spôsobiť prechodný 

výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Povodňové úkazy sa môţu vyskytnúť aj mimo nich. Výstraha platí 

dnes do 18.00 hod. 

 

Najvyššia denná teplota sa zastaví tesne pod tridsiatkou, bude 24 aţ 29 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave, v Liptove 

a na Spiši do 22 stupňov Celzia. 

 

Na horách sa budú vyskutovať búrky a teplota vzduchu vo výške 1500 metrov dosiahne 15 stupňov Celzia.  

 

Búrky podľa meteorológov môţu zasiahnuť celý Ţilinský kraj, Prešovský kraj (okresy Bardejov, Keţmarok, Levoča, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník), sever Banskobystrického kraja (okresy Banská Bystrica a Brezno) a 

Trenčianskeho kraja (okresy Povaţská Bystrica a Púchov) o okres Spišská Nová Ves v Košickom kraji. 

 

Späť na obsah 

 

1.76.  Nemeček sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať za šéfa SZĽH 

 [webnoviny.sk; 28/05/2016; SITA ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.webnoviny.sk/hokej/clanok/1070056-nemecek-sa-este-nerozhodol-ci-bude-kandidovat-za-sefa-szlh/ 

 

Igor Nemeček sa iba pousmial nad moţnosťou, ţe by sa v júni opäť konal volebný súboj medzi ním a Richardom 

Lintnerom. 

 

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček. Foto: archívne, SITA/Robert Tappert  

 

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) - Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Igor Nemeček 

sa ešte nerozhodol, či bude vo štvrtok 16. júna kandidovať vo voľbách na svoj aktuálny post. Ako je známe, rada SZĽH v 

piatok schválila konanie mimoriadneho kongresu zväzu, na ktorom prebehnú nové voľby. 

 

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/o-pocasi/sobota-bude-slnecna-moze-prekvapit-burkou.html
http://www.webnoviny.sk/hokej/clanok/1070056-nemecek-sa-este-nerozhodol-ci-bude-kandidovat-za-sefa-szlh/
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"Mimoriadny kongres je splnenie sľubu z roku 2015 vtedy bojkotujúcim hráčom, fanúšikom a všetkým, ktorí ţiadali nové 

voľby. Dnes Rada SZĽH prijala návrh zvolať na 16. júna mimoriadny kongres, ktorý bude voliť nové vedenie na roky 2016 

aţ 2020. Na začiatku kongresu odstúpi výkonný výbor a voliť sa bude na základe nových stanov," povedal Igor Nemeček 

a pokračoval:  

 

"Ešte si nechávam čas na rozhodnutie, či budem opäť kandidovať. Vyuţijem čas do 2. júna, dovtedy je potrebné uzavrieť 

kandidátky. Zatiaľ o tom nebudem špekulovať. Musím všetko zváţiť a úprimne hovorím, ţe som postupne riešil celý záver 

sezóny. Najprv záchranu osemnástky, aby sa udrţala medzi elitou a nechýbala na turnaji v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi. Potom s ´áčkom´ a prípravu tejto Rady SZĽH. Od pondelka začneme pripravovať kongres." 

 

Nemeček sa iba pousmial nad moţnosťou, ţe by sa v júni opäť konal volebný súboj medzi ním a Richardom Lintnerom. 

Koncom júna 2015 sa obaja uchádzali o post prezidenta SZĽH a svoju pozíciu si ustráţil Nemeček. "Mám isté indície o 

moţných kandidátoch, niekto ich najskôr musí navrhnúť. Nechám si to však pre seba," poznamenal. 

 

Späť na obsah 

 

1.77.  Adamcove dni spomienkou na významnú osobnosť: V Košiciach zaznejú skladby od 

renesancie po súčasnosť 

 [kosice.dnes24.sk; 28/05/2016; Lenka Fedorová ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/adamcove-dni-spomienkou-na-vyznamnu-osobnost-v-kosiciach-zazneju-skladby-od-renesancie-po-sucasnost-

239439 

 

 Košičania si jedinečným podujatím uctia významnú osobnosť slovenského hudobného ţivota. Desiaty ročník pripomenie 

nedoţité 90. narodeniny Vojtecha Adamca. 

 

Tradíciu zborového spevu oţiví v Košiciach desiaty ročník prehliadky speváckych zborov Adamcove dni. V 

Kunsthalle/Hale umenia sa budú prezentovať zboristi z východného Slovenska, aby si uctili pamiatku významného 

dirigenta, zbormajstra a hudobného skladateľa Vojtecha Adamca (1926–1973), ktorý sa zapísal do hudobnej histórie 

Košíc. 

 

Adamcove dni nie sú typickou súťaţou 

 

Organizácia K13 – Košické kultúrne centrá, ktorá podujatie pripravila, informovala o tom, ţe zaznejú diela od renesancie 

aţ po súčasnosť. Záver Adamcových dní bude uţ tradične patriť "hymne" festivalu a piesni Slovensko moje, ktorej 

autorom je Vojtech Adamec. 

 

http://kosice.dnes24.sk/adamcove-dni-spomienkou-na-vyznamnu-osobnost-v-kosiciach-zazneju-skladby-od-renesancie-po-sucasnost-239439
http://kosice.dnes24.sk/adamcove-dni-spomienkou-na-vyznamnu-osobnost-v-kosiciach-zazneju-skladby-od-renesancie-po-sucasnost-239439
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"Zaspievajú z kaţdého roţku trošku. Nechceme, aby bol repertoár úzko špecializovaný len na cirkevné zbory. Radi si 

vypočujeme aj klasické skladby, počnúc renesanciou, cez baroko aţ po súčasnosť. Takisto máme nádherné úpravy 

slovenských ľudových piesní," uviedol člen festivalového výboru a odbornej komisie Karol Petróczi. 

 

Petróczi tak vysvetlil, ţe nejde o typickú súťaţ. Odborná porota podľa jeho slov skôr zbory a jednotlivých zbormajstrov 

nasmeruje na správnu cestu. 

 

Podujatie sa koná uţ od roku 1983 

 

Desiaty ročník pripomenie Adamcove nedoţité 90. narodeniny. Na podujatí sa zúčastnia Vokálny ansámbel Zboru 

katedrálneho Chrámu sv. Alexandra Nevského (Prešov), Iuventus Pedagogika (Levoča), zmiešaný spevácky zbor Karmel 

(Stropkov), Cantus Villa Nova (Spišská Nová Ves) a Košický spevácky zbor učiteľov (Košice). 

 

Desiaty ročník prehliadky speváckych zborov Adamcove dni sa koná uţ počas tohto víkendu v Kunsthalle/Hale umenia v 

Košiciach. 

 

Adamec sa preslávil ako zbormajster speváckeho zboru SĽUK, neskôr ako dirigent a zbormajster Československého 

rozhlasu. Podujatie sa s prestávkami koná od roku 1983, kedy bolo desiate výročie smrti významnej osobnosti 

slovenského hudobného diania. 

 

Foto: Ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.78.  Doxxbet liga: Tatran Prešov má postup vo vlastných rukách 

 [sport.sk; 28/05/2016; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/218596/doxxbet-liga-tatran-presov-ma-postup-vo-vlastnych-rukach/ 

 

- Súhrn výsledkov sobotňajších stretnutí nadstavbovej časti druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaţe Doxxbet ligy 

2015/2016: 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy - 10. kolo:  

 

1. FC Tatran Prešov - FK Pohronie Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa 0:0  

ŢK: 34. Keresteš, 84. Dzurík - 19. D. Hudák, 60. Blaho, 69. Paraj, rozhodovali: Kačenga - Brendza, Poracký, 888 divákov  

 

MFK Lokomotíva Zvolen - ŠKF Sereď 0:2 (0:1)  

http://sport.aktuality.sk/c/218596/doxxbet-liga-tatran-presov-ma-postup-vo-vlastnych-rukach/
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Góly: 8. a 90. Lovás, ŢK: 15. O. Špilár, 25. Balko, 45. Fuják - 25. Chynoradský, 48. Pellet, 58. Djiby Ba, rozhodovali: 

Dohál - Špivák, Perát, 216 divákov 

 

Skupina o zotrvanie v skupine západ - 9. kolo:  

 

OFK Dunajská Luţná - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 (0:2)  

Góly: 47. Fejerčák - 1. M. Šebek, 11. L. Šebek, ŢK: 49. Hubert, 83. Jackuliak, 87. Pipíška - 4. Plaušič, 19. Jastráb, 21. 

Šupka, 71. Jurica, 75. L. Šebek, 87. Lopušan, rozhodovali: Ochotnický - Hancko, Ţákech, 150 divákov  

 

FK Slovan Duslo Šaľa - FK Dukla Banská Bystrica 2:2 (0:0)  

Góly: 69. Š. Valachovič, 90. Herceg - 54. Snitka, 85. D. Urgela, ŢK: 27. Ungar (Banská Bystrica), rozhodovali: Špaček - 

Somoláni, Bednár, 100 divákov  

 

FC Spartak Trnava juniori - ŠK Senec 5:0 (2:0)  

Góly: 67. a 74. Privat Yao (prvý z pok. kopu), 23. Jirka, 35. Dubec, 55. Medgyes, ŢK: 26. Deket - 34. Š. Marko, 67. 

Rengel, rozhodovali: Šuniar - Vorel, Jekkel, 305 divákov 

 

Skupina o zotrvanie v skupine východ - 9. kolo:  

 

OFK Teplička nad Váhom - FK Poprad 2:4 (1:1)  

Góly: 20. Tomanica, 66. Mravec - 77. a 83. Bilas (druhý z pok. kopu), 37. Ferenc, 57. J. Zápotoka, ŢK: 74. Henrique 

Coelho dos Santos Oliveira, 78. M. Matúš - 73. Palša, 74. Kica, 90. R. Huszárik, rozhodovali: Cvengroš - Mókoš, M. 

Vician, 100 divákov  

 

FK Spišská Nová Ves - FK Haniska 2:0 (2:0)  

Góly: 14. Gouni, 26. R. Boroš, ŢK: 32. Zekucia, rozhodovali: Perašín - Jenčura, Líčko, 268 divákov 

 

Späť na obsah 

 

1.79.  Prešov nevyuţil šancu, jedno kolo pred koncom na čele VSS! 

 [profutbal.sk; 28/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok208433-Presov_nevyuzil_sancu_jedno_kolo_pred_koncom_na_cele_VSS.htm?utm_source=rss 

 

1. FC Tatran Prešov - FK Pohronie Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa 0:0 

Rozhodoval: Kačenga, ŢK: Keresteš, Dzurík (obaja Prešov). 234 divákov. 

 

MFK Lokomotíva Zvolen - ŠKF Sereď 0:2 (0:1) 

Góly: 8., 90. Lovás. Rozhodoval: Dohál, ŢK: Špilár, Balko, Fuják - Chynoradský, Ba, Pellet, Loduha, 216 divákov. 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok208433-Presov_nevyuzil_sancu_jedno_kolo_pred_koncom_na_cele_VSS.htm?utm_source=rss
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OFK Dunajská Luţná - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 (0:2) 

Góly: 47. Fejerčák - 1. M. Šebek, 11. L. Šebek. Rozhodoval: Ochotnický, ŢK: Hubert, Jackuliak, Pipíška - Plavšič, 

Jastráb, Šupka, Jurica, Lopušan, 150 divákov. 

 

FK Slovan Duslo Šaľa - FK Dukla Banská Bystrica 2:2 (0:0) 

Góly: 69. Valachovič, 90. Herceg - 54. Snitka, 85. Urgela. Rozhodoval: Špaček, ŢK: Ungar (Banská Bystrica), 100 

divákov. 

 

Spartak Trnava B - ŠK Senec 5:0 (2:0) 

Góly: 67., 70. Yao (prvý z 11 m), 23. Jirka, 35. Dubec, 55. Medgyes. Rozhodoval: Šuniar, ŢK: Deket - Rengel, Marko. 305 

divákov. 

 

FK Spišská Nová Ves - FK Haniska 2:0 (2:0) 

Góly: 14. Gouni, 26. Boroš. Rozhodoval: Perašín, ŢK: Zekucia (Spišká N. Ves). 

 

OFK Teplička nad Váhom - FK Poprad 2:4 (1:1) 

Góly: 20. Tomanica, 66. Mravec - 77., 83. Bilas, 37. Ferenc, 57. Zápotoka. Rozhodoval: Cvengroš, ŢK: Oliveira, Matúš - 

Palša, Kica, Huszárik. 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 32. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 27.05.2016 - 18:00 

 

Nitra VSS Košice 1 - 0 

 

Góly: 77. pen F. Balaj 

 

Ţlté karty: 75. Kotrík, 39. Ďurek, 85. Fábry - 54. Takáč, 31. Dimun, 82. Kuzma 

 

FC Nitra: Kolmokov - Kolmokov, Ďurek, Fábry, Kriţko, Balaj (81. Vodička), Oravec, Ivančík, Lola (63. Kotrík), Valenta (89. 

Galko), Dunda 

 

FC VSS Košice: Ruţinský - Jonec, Morgan, Takáč (78. Trebuňák), Dimun, Šinglár, Tóth (22. Kubík), Karaš, Mukendi (34. 

Janič), Jurčo, Kuzma 
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Rozhodovali: Chmura - Kováč, Ferenc 

 

Divákov: 412 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.80.  Prešov nevyuţil šancu, VSS má všetko vo svojich rukách! 

 [profutbal.sk; 28/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok208433-Presov_nevyuzil_sancu_VSS_ma_vsetko_vo_svojich_rukach.htm?utm_source=rss 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 31. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Prešov Pohronie 0 - 0 

 

Ţlté karty: 84. Dzurík, 34. Keresteš - 60. Blaho, 19. Hudák, 69. Paraj 

 

1.FC TATRAN Prešov: Talian - Bujňák, Petko, Jacko, Tubonemi, Macko (61. Cicman), Dzurík, Katona, Keresteš, Hruška 

(67. Voda), Luberda (81. Micherda) 

 

FK POHRONIE Ţiar n.H./D.Ţdaňa: Holec - Nosko, Sekereš, Prikryl, Pelegríni, Frimmel, Garaj (83. Páleník), Hudák (77. 

Bališ), Paraj, Blahút (11. Blaho), Matuškovič 

 

Rozhodovali: Kačenga - Brendza, Poracký 

 

Divákov: 888 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Zvolen Sereď 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 8.,90. M. Lovás 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok208433-Presov_nevyuzil_sancu_VSS_ma_vsetko_vo_svojich_rukach.htm?utm_source=rss
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Ţlté karty: 45. Fuják, 15. Špilár, 25. Balko - 25. Chynoradský, 48. Pellet, 67. Loduha, 58. Ba 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Gábriš - Daško, Starší, Očenáš, Slovák (46. Vrbovský), Fuják, Špilár, Čejtei, Vrana (27. 

Sudimak), Balko, Čurma 

 

ŠKF Sereď: Kopecký - Chynoradský, Mečiar, Jankto (67. Bosý), Laura, Pellet, Čertík (83. Boţeník), Loduha, Vindiš (89. 

Benko), Lovás, Ba 

 

Rozhodovali: Dohál - Špivák, Perát 

 

Divákov: 216 

 

Skupina o zachranu - Zapad 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Dunajská Luţná Nové Mesto nad Váhom 1 - 2 (0 - 2) 

 

Góly: 47. F. Fejerčák - 1. M. Šebek, 11. L. Šebek 

 

Ţlté karty: 87. Pipíška, 83. Jackuliak, 49. Hubert - 87. Lopušan, 21. Šupka, 75. Šebek, 71. Jurica, 4. Plavšić, 19. Jastráb 

 

OFK Dunajská Luţná: Kříţek - Pipíška, Puchner, Luhový, Stankovič, Bielik, Fejerčák (85. Jagnešák), Nosko, Jackuliak, 

Hubert, Kadera (83. Kolesár) 

 

AFC Nové Mesto nad Váhom: Belic - Lopušan, Šupka, Vlado (90. Jantošovič), Šebek, Šebek, Jurica, Plavšić, Ţivčic, 

Labuda (69. Egri), Jastráb (88. Plavšić) 

 

Rozhodovali: Ochotnický - Hancko, Ţákech 

 

Divákov: neznámy 

 

Skupina o zachranu - Zapad 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Šaľa Banská Bystrica 2 - 2 

 

Góly: 69. Š. Valachovič, 90. Š. Herceg - 54. G. Snitka, 85. D. Urgela 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Ţlté karty: 27. Ungar 

 

FK Slovan Duslo Šaľa: Kubica - Kastelovič, Petrovský, Galbavý, Václav, Cisár, Sedlák (82. Kochan), Guemache, Mikuš, 

Valachovič (69. Herceg), Cherednychenko 

 

FK Dukla Banská Bystrica: Maťašovský - Snitka, Poliaček, Pančík, Urgela, Vila (85. Kapusta), Willwéber, Savić, Zázrivec 

(72. Válovčan), Kurák, Ungar 

 

Rozhodovali: Špaček - Somoláni, Bednár 

 

Divákov: 100 

 

Skupina o zachranu - Zapad 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Trnava B Senec 5 - 0 (2 - 0) 

 

Góly: 23. E. Jirka, 35. D. Dubec, 55. S. Medgyes, 67. pen,74. K. P. Yao 

 

FC Spartak Trnava: Vantruba - Janso, Deket, Bališ, Jirka, Medgyes, Častulín, Yao, Hrebík, Dubec, Oravec 

 

ŠK SENEC: Rengel - Huszár, Tóth, Revák, Gombala, Janco, Ondra, Tomáš, Marko, Jorík, Bajza 

 

Rozhodovali: Šuniar - Vorel, Jekkel 

 

Divákov: 305 

 

Skupina o zachranu - Vychod 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Spišská Nová Ves Haniska 2 - 0 (2 - 0) 

 

Góly: 14. Honore Gouni, 26. R. Boroš 

 

Ţlté karty: 32. Zekucia 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

FK Spišská Nová Ves: Gaborčík - Slejzák, Baranyi, Sedláček, Zekucia, Kiššák, Kováč, Šoltés (75. Kunzo), Sirko (71. 

Labanc), Gouni (59. Vantroba), Boroš 

 

FK Haniska: Lipčák - Maťaš, Laczko, Ondira (79. Jaščišák), Hrubovčák, Beck, Gallo (68. Nagy), Cicman, Pástor, Kolbas, 

Majerník 

 

Rozhodovali: Perašín - Jenčura, Ličko 

 

Divákov: neznámy 

 

Skupina o zachranu - Vychod 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Teplička nad Váhom Poprad 2 - 4 (1 - 1) 

 

Góly: 20. J. Tomanica, 66. L. Mravec - 37. M. Ferenc, 57. J. Zápotoka, 77.,83. pen R. Bilas 

 

Ţlté karty: 78. Matúš, 74. Oliveira - 90. Huszárik, 73. Palša, 74. Kica 

 

OFK Teplička nad Váhom: Kosa - Šmehíl, Dirgas, Mravec, Petruš, Bugala, Hruboš (72. Matúš), Polanský (60. Martinka), 

Tabak, Tomanica (72. Stančík), Oliveira 

 

FK Poprad: Huszárik - Tropp, Palša, Peciar, Kica, Jurčo, Gallovič (58. Janigloš), Bilas, Ferenc (67. Konečný), Zápotoka 

(78. Bednarčík), Ujčík 

 

Rozhodovali: Cvengroš - Mókoš, Vician 

 

Divákov: 100 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk II. Liga - sumár vysledkov zápasov 32. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 27.05.2016 - 18:00 

 

Nitra VSS Košice 1 - 0 
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Góly: 77. pen F. Balaj 

 

Ţlté karty: 75. Kotrík, 39. Ďurek, 85. Fábry - 54. Takáč, 31. Dimun, 82. Kuzma 

 

FC Nitra: Kolmokov - Kolmokov, Ďurek, Fábry, Kriţko, Balaj (81. Vodička), Oravec, Ivančík, Lola (63. Kotrík), Valenta (89. 

Galko), Dunda 

 

FC VSS Košice: Ruţinský - Jonec, Morgan, Takáč (78. Trebuňák), Dimun, Šinglár, Tóth (22. Kubík), Karaš, Mukendi (34. 

Janič), Jurčo, Kuzma 

 

Rozhodovali: Chmura - Kováč, Ferenc 

 

Divákov: 412 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Prešov Pohronie 0 - 0 

 

Ţlté karty: 84. Dzurík, 34. Keresteš - 60. Blaho, 19. Hudák, 69. Paraj 

 

1.FC TATRAN Prešov: Talian - Bujňák, Petko, Jacko, Tubonemi, Macko (61. Cicman), Dzurík, Katona, Keresteš, Hruška 

(67. Voda), Luberda (81. Micherda) 

 

FK POHRONIE Ţiar n.H./D.Ţdaňa: Holec - Nosko, Sekereš, Prikryl, Pelegríni, Frimmel, Garaj (83. Páleník), Hudák (77. 

Bališ), Paraj, Blahút (11. Blaho), Matuškovič 

 

Rozhodovali: Kačenga - Brendza, Poracký 

 

Divákov: 888 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Zvolen Sereď 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 8.,90. M. Lovás 
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Ţlté karty: 45. Fuják, 15. Špilár, 25. Balko - 25. Chynoradský, 48. Pellet, 67. Loduha, 58. Ba 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Gábriš - Daško, Starší, Očenáš, Slovák (46. Vrbovský), Fuják, Špilár, Čejtei, Vrana (27. 

Sudimak), Balko, Čurma 

 

ŠKF Sereď: Kopecký - Chynoradský, Mečiar, Jankto (67. Bosý), Laura, Pellet, Čertík (83. Boţeník), Loduha, Vindiš (89. 

Benko), Lovás, Ba 

 

Rozhodovali: Dohál - Špivák, Perát 

 

Divákov: 216 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.81.  Čo najviac zaujalo Novovešťanov? 5 najčítanejších článkov celého týţdňa 

 [spisska.dnes24.sk; 29/05/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/co-najviac-zaujalo-novovestanov-5-najcitanejsich-clankov-celeho-tyzdna-239360 

 

 Pomaly, ale isto je za nami ďalší májový týţdeň. Ten priniesol viacero zaujímavých informácií, ktoré sa týkali Spišskej 

Novej Vsi alebo nášho okolia. Prinášame vám súhrn správ, ktoré vás zaujali najviac. 

 

Smrteľné nešťastie 

 

Na začiatku týţdňa otriasla Spišom veľmi smutná správa. Tragédia si vyţiadala ţivot 36-ročného muţa. Podrobnejšie 

informácie si môţete prečítať TU. 

 

Denisa vo finále Miss Spiša 

 

Pochádza zo Spišskej Novej Vsi, študovala na hotelovej akadémii a momentálne pracuje v našom hlavnom meste ako 

čašníčka. Reč je o Denise Hojnošovej, ktorá uţ čoskoro zabojuje o titul najkrajšej Spišiačky. Kto ju do súťaţe prihlásil a 

aké sú jej ciele nám prezradila v rozhovore. 

 

Miesta, kde sa oplatí povedať ÁNO 

 

Deň nazývaný aj ako Deň D. Moment, keď dvojica zaľúbencov robí vo svojom vzťahu zásadný krok a ktorý si zaslúţi 

krásne prostredie. Spišská Nová Ves a okolie disponuje viacerými zaujímavými svadobnými miestami. Zaostrili sme na 

tie podľa nás najkrajšie. Toto je náš výber… 

http://spisska.dnes24.sk/co-najviac-zaujalo-novovestanov-5-najcitanejsich-clankov-celeho-tyzdna-239360
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Učiteľka novoveského gymnázia otvorene… 

 

Učí na Javorke a toto gymnázium je pre ňu vysnívanou školou. Neprekáţa jej dokonca ani kaţdodenné dochádzanie z 

Dobšinej. Učiteľka angličtiny Lucia Hrebeňárová nám v rozhovore prezradila, čo je na jej práci najťaţšie a čo najkrajšie. Aj 

to čo všetko pre ňu znamená toto povolanie. 

 

Akcie aj pomoc druhým 

 

Sú ešte len v mládeţníckom veku a môţete na nich naraziť v uliciach Spišskej Novej Vsi. Na tom by nebolo nič zvláštne, 

keby neboli členmi parlamentu a to nie hocijakého. O tom kedy vznikol mládeţnícky parlament, čo majú za sebou a aké 

sú ich plány sa dozviete v článku. 

 

foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.82.  Za víkend dve obete na ţeleznici v dedine pri Slovenskom raji 

 [cas.sk; 29/05/2016; vr, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/406379/za-vikend-dve-obete-na-zeleznici-v-dedine-pri-slovenskom-raji/ 

 

Takmer neuveriteľné! V dedine v okrese Spišská Nová Ves počas víkendu prišli o ţivot na ţeleznici dvaja ľudia! V 

nedeľu vlak zrazil muţa, v sobotu rýchlik na priechode zrazil dôchodkyňu. 

 

Vlak v obci Smiţany (okres Spišská Nová Ves) v nedeľu večer zrazil muţa. Informáciu pre Čas.sk potvrdil košický 

krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Podľa našich informácií vlak odstavili na vedľajšiu koľaj a polícia prípad 

vyšetruje. 

 

Rýchlik z Česka v sobotu popoludní na ţelezničnej trati v obci Smiţany (okres Spišská Nová Ves) zrazil dôchodkyňu 

Helenu († 84) zo Smiţian. Ţena prechádzala cez priechod so svetelnou signalizáciou a závorami od osady do obce vo 

chvíli, keď tade prichádzal rýchlik. Poţitie alkoholu u rušňovodiča (52) z Česka polícia nezistila. 

 

Foto: 

 

V dedine pri Slovenskom raji zahynuli počas víkendu na ţeleznici dvaja ľudia (ilustračné foto). Zdroj - han 

 

Späť na obsah 
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1.83.  V Smiţanoch vlak zabil ďalšieho človeka 

 [24hod.sk; 29/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-smizanoch-vlak-zabil-dalsieho-cloveka-cl439894.html 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo 

 

Spišská Nová Ves 29. mája (TASR) - Vlak zrazil dnes večer chodca v Smiţanoch v okrese Spišská Nová Ves. 

 

"Hlásenie sme dostali o 19.06 h, na miesto hneď vyrazilo jedno naše vozidlo," uviedol pre TASR operačný dôstojník 

Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

 

"Záchranári po príchode na miesto uţ len skonštatovali, ţe muţ utrpel mnohopočetné poranenia celého tela, ktoré boli 

nezlučiteľné so ţivotom a na mieste im podľahol," povedal hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej sluţby 

Slovenskej republiky Boris Chmel. 

 

Ide o druhú nehodu, ktorá sa stala počas víkendu v tej istej obci. V sobotu popoludní tam na ţelezničnom priecestí rýchlik 

z Česka zrazil a usmrtil 84-ročnú dôchodkyňu. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.84.  V Smiţanoch zrazil vlak ţenu, zraneniam podľahla 

 [24hod.sk; 29/05/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-smizanoch-zrazil-vlak-zenu-zraneniam-podlahla-cl439792.html 

 

Ilustračná snímka 

 

Spišská Nová Ves 29. mája (TASR) - Osemdesiatštyriročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil v sobotu o 15.40 h 

na ţelezničnom priecestí v obci Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka. 

 

TASR o tom dnes informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca 

lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu," skonštatoval Szabó. 

 

http://www.24hod.sk/v-smizanoch-vlak-zabil-dalsieho-cloveka-cl439894.html
http://www.24hod.sk/v-smizanoch-zrazil-vlak-zenu-zraneniam-podlahla-cl439792.html
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Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v tejto 

súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.85.  Tragédia na východnom Slovensku: Vlak na priecestí zrazil dôchodkyňu Helenu († 84)! 

 [cas.sk; 29/05/2016; vr, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/406151/tragedia-na-vychodnom-slovensku-vlak-na-priecesti-zrazil-dochodkynu-helenu-84/ 

 

Rýchlik z Česka na ţelezničnom priecestí zrazil v okrese Spišská Nová Ves dôchodkyňu Helenu († 84), ktorá išla z 

osady do obce. 

 

Rýchlik z Česka v obci Smiţany (okres Spišská Nová Ves) v sobotu popoludní na ţelezničnej trati Košice - Bratislava 

zrazil dôchodkyňu Helenu († 84) zo Smiţian. Podľa doteraz dostupných informácií ţena pešo prechádzala cez priechod 

so svetelnou signalizáciou a závorami od osady do obce vo chvíli, keď tade prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca 

lekárka konštatovala, ţe ţena utrpela zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdno-lekársku pitvu. 

 

"Poţitie alkoholu u rušňovodiča (52) z Česka polícia nezistila. Vyšetrovateľ začal v trestné stíhanie vo veci usmrtenia," 

uviedol košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.  

 

Foto: 

 

Rýchlik zrazil dôchodkyňu Helenu ( 

 

Späť na obsah 

 

1.86.  V Smiţanoch vlak zabil ďalšieho človeka 

 [teraz.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/smizany-vlak-nehoda-zena-muz/199137-clanok.html 

 

Muţ utrpel mnohopočetné poranenia celého tela, ktoré boli nezlučiteľné so ţivotom. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo 

 

Spišská Nová Ves 29. mája (TASR) - Vlak zrazil dnes večer chodca v Smiţanoch v okrese Spišská Nová Ves. 

 

http://www.cas.sk/clanok/406151/tragedia-na-vychodnom-slovensku-vlak-na-priecesti-zrazil-dochodkynu-helenu-84/
http://www.teraz.sk/regiony/smizany-vlak-nehoda-zena-muz/199137-clanok.html
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"Hlásenie sme dostali o 19.06 h, na miesto hneď vyrazilo jedno naše vozidlo," uviedol pre TASR operačný dôstojník 

Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

 

"Záchranári po príchode na miesto uţ len skonštatovali, ţe muţ utrpel mnohopočetné poranenia celého tela, ktoré boli 

nezlučiteľné so ţivotom a na mieste im podľahol," povedal hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej sluţby 

Slovenskej republiky Boris Chmel. 

 

Ide o druhú nehodu, ktorá sa stala počas víkendu v tej istej obci. V sobotu popoludní tam na ţelezničnom priecestí rýchlik 

z Česka zrazil a usmrtil 84-ročnú dôchodkyňu. 

 

Späť na obsah 

 

1.87.  Vlak zrazil dôchodkyňu, zraneniam na mieste podľahla 

 [korzar.sme.sk; 29/05/2016; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8196134/vlak-zrazil-dochodkynu-zraneniam-na-mieste-podlahla.html 

 

Ţena prechádzala cez závorami a signalizáciou zabezpečené priecestie v obci Smiţany, okres Spišská Nová Ves. 

 

SMIŢANY. Na ţelezničnom priecestí v obci Smiţany, okres Spišská Nová Ves, došlo v sobotu o 15.40 k tragickej 

nehode. 

 

Český rýchlik, ktorý premával na hlavnej ţelezničnej trati Košice - Bratislava, zrazil a usmrtil 84-ročnú dôchodkyňu zo 

Smiţian. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené 

ţelezničné priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik," informoval 

nás košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. 

 

Privolaná lekárka konštatovala traumatické zranenia, nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdno-lekársku pitvu. 

 

Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. 

 

Vyšetrovateľ PZ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," dodal Szabó. 

 

Späť na obsah 

 

1.88.  V Smiţanoch zrazil vlak ţenu, zraneniam podľahla 

 [teraz.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/v-smizanoch-zrazil-v-sobotu-vlak-zenu/199053-clanok.html 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8196134/vlak-zrazil-dochodkynu-zraneniam-na-mieste-podlahla.html
http://www.teraz.sk/regiony/v-smizanoch-zrazil-v-sobotu-vlak-zenu/199053-clanok.html
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Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. 

 

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer 

 

Spišská Nová Ves 29. mája (TASR) - Osemdesiatštyriročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil v sobotu o 15.40 h 

na ţelezničnom priecestí v obci Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka. 

 

TASR o tom dnes informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca 

lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu," skonštatoval Szabó. 

 

Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v tejto 

súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.89.  V Smiţanoch zrazil v sobotu vlak ţenu, zraneniam podľahla 

 [hlavnespravy.sk; 29/05/2016; TASR/HSP/Foto:TASR- Ladislav Kavecký ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-smizanoch-zrazil-v-sobotu-vlak-zenu-zraneniam-podlahla/787559 

 

Spišská Nová Ves 29. mája 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR- Ladislav Kavecký) 

 

Privolaná obhliadajúca lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu 

 

Osemdesiatštyriročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil v sobotu o 15.40 h na ţelezničnom priecestí v obci 

Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka. 

 

Ilustračné foto 

 

TASR o tom dnes informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca 

lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu," skonštatoval Szabó. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/v-smizanoch-zrazil-v-sobotu-vlak-zenu-zraneniam-podlahla/787559


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v tejto 

súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.90.  Vlak zabil na priecestí dôchodkyňu 

 [pravda.sk; 29/05/2016; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spravy.pravda.sk/cierna-kronika/clanok/394501-vlak-zabil-na-priecesti-dochodkynu/ 

 

Tragická nehoda, pri ktorej zahynula 84-ročná ţena zo Smiţian, sa stala v sobotu na ţelezničnom priecestí v Smiţanoch 

(okr. Spišská Nová Ves). Dôchodkyňu tam zrazil prechádzajúci rýchlik z Českej republiky. 

 

 Ako informoval hovorca košickej polície Alexander Szabó, podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez 

svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady smerom do obce v čase, keď 

prichádzal rýchlik. 

 

 Privolaná lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila pitvu. Alkohol u 52-ročného 

českého rušňovodiča nezistili. Polícia uţ začala v tejto súvislosti trestné stíhanie za prečin usmrtenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.91.  Tragédia na ţelezničnom priecestí: Rýchlik zrazil ţenu, podľahla zraneniam 

 [spisska.dnes24.sk; 29/05/2016; Marcel Mojţiš ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/tragedia-na-zeleznicnom-priecesti-rychlik-zrazil-zenu-podlahla-zraneniam-239496 

 

 Tragédia na ţeleznici. Na priecestí sa odohralo smrteľné nešťastie. Rýchlik zrazil ţenu, tá podľahla zraneniam. 

 

Krajský policajný hovorca Alexander Szabó informoval, ţe osemdesiatšty-riročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil 

v sobotu o 15.40 hod na ţelezničnom priecestí v obci Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca lekárka 

konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu," uviedol Szabó. 

 

Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v tejto 

súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Foto: ilustračné 

 

http://spravy.pravda.sk/cierna-kronika/clanok/394501-vlak-zabil-na-priecesti-dochodkynu/
http://spisska.dnes24.sk/tragedia-na-zeleznicnom-priecesti-rychlik-zrazil-zenu-podlahla-zraneniam-239496
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Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.92.  Na priecestí v Smiţanoch zrazil vlak počas víkendu dvoch chodcov 

 [korzar.sme.sk; 29/05/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8196470/na-priecesti-v-smizanoch-zrazil-vlak-pocas-vikendu-dvoch-chodcov.html 

 

Vlak zrazil v nedeľu večer chodca v Smiţanoch v okrese Spišská Nová Ves. 

 

SMIŢANY. "Hlásenie sme dostali o 19.06 h, na miesto hneď vyrazilo jedno naše vozidlo," uviedol operačný dôstojník 

Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

 

"Záchranári po príchode na miesto uţ len skonštatovali, ţe muţ utrpel mnohopočetné poranenia celého tela, ktoré boli 

nezlučiteľné so ţivotom a na mieste im podľahol," povedal hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej sluţby 

Slovenskej republiky Boris Chmel. 

 

Ide o druhú nehodu, ktorá sa stala počas víkendu v tej istej obci. 

 

V sobotu popoludní tam na ţelezničnom priecestí rýchlik z Česka zrazil a usmrtil 84-ročnú dôchodkyňu. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.93.  Vlak zrazil na priecestí ţenu. Tá zraneniam na mieste podľahla 

 [poprad.dnes24.sk; 29/05/2016; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/vlak-zrazil-na-priecesti-zenu-ta-zraneniam-na-mieste-podlahla-239497 

 

 Rýchlik z Česka zrazil v sobotu poobede dôchodkyňu, ktorá prechádzala cez ţelezničné priecestie. Privolaná lekárka 

mohla uţ len konštatovať smrť. 

 

Osemdesiatšty-riročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil v sobotu o 15.40 h na ţelezničnom priecestí v obci 

Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka. Informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 

Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca 

lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu," skonštatoval Szabó. 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8196470/na-priecesti-v-smizanoch-zrazil-vlak-pocas-vikendu-dvoch-chodcov.html
http://poprad.dnes24.sk/vlak-zrazil-na-priecesti-zenu-ta-zraneniam-na-mieste-podlahla-239497
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Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v tejto 

súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Foto: Ilustračné 

 

Zdroj - TASR 
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1.94.  Nešťastie na slovenských koľajniciach: Chodec nepreţil zráţku s vlakom 

 [pluska.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/nestastie-slovenskych-kolajniciach-chodec-neprezil-zrazku-vlakom.html 

 

V Smiţanoch došlo dnes k ďalšiemu stretu chodca s vlakom. 

 

Mnohopočetné poranenia celého tela chodca boli nezlučiteľné so ţivotom. 

 

Autor - ilustračné, Plus JEDEN DEŇ/Július Dubravay 

 

Vlak zrazil dnes večer chodca v Smiţanoch v okrese Spišská Nová Ves. 

 

"Hlásenie sme dostali o 19.06 h, na miesto hneď vyrazilo jedno naše vozidlo," uviedol pre TASR operačný dôstojník 

Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

 

"Záchranári po príchode na miesto uţ len skonštatovali, ţe muţ utrpel mnohopočetné poranenia celého tela, ktoré boli 

nezlučiteľné so ţivotom a na mieste im podľahol," povedal hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej sluţby 

Slovenskej republiky Boris Chmel. 

 

Ide o druhú nehodu, ktorá sa stala počas víkendu v tej istej obci. V sobotu popoludní tam na ţelezničnom priecestí rýchlik 

z Česka zrazil a usmrtil 84-ročnú dôchodkyňu. 

 

Autor - TASR 
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1.95.  Dôchodkyňa (†84) nerešpektovala výstraţné znamenia: Rýchlik ju na mieste usmrtil 

 [topky.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: topky.sk] 

http://www.topky.sk/cl/10/1550587/Dochodkyna---84--nerespektovala-vystrazne-znamenia--Rychlik-ju-na-mieste-usmrtil 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/nestastie-slovenskych-kolajniciach-chodec-neprezil-zrazku-vlakom.html
http://www.topky.sk/cl/10/1550587/Dochodkyna---84--nerespektovala-vystrazne-znamenia--Rychlik-ju-na-mieste-usmrtil
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SMIŢANY - Osemdesiatštyriročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil v sobotu o 15.40 h na ţelezničnom priecestí v 

obci Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného 

zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

 "Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca 

lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu," skonštatoval Szabó. 

 

 Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v 

tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.96.  Ţena šla cez závorami zabezpečené priecestie, zrazil ju vlak 

 [webnoviny.sk; 29/05/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1070361-zena-sla-cez-zavorami-zabezpecene-priecestie-zrazil-ju-vlak/ 

 

Ţena pešo prechádzala cez svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady 

smerom do obce v čase, keď prichádzal rýchlik.  

 

Privolaná lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila pitvu. Foto: ilustračné, SITA/ŢSR  

 

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Tragická nehoda, pri ktorej zahynula 84-ročná ţena zo Smiţian (okr. Spišská 

Nová Ves), sa včera stala na ţelezničnom priecestí v Smiţanoch. Dôchodkyňu tam zrazil prechádzajúci rýchlik z Českej 

republiky.  

 

Ako agentúru SITA informoval hovorca košickej polície Alexander Szabó, podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo 

prechádzala cez svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady smerom do 

obce v čase, keď prichádzal rýchlik.  

 

Privolaná lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila pitvu. Alkohol u 52-ročného 

rušňovodiča z ČR nezistili. Polícia uţ začala v tejto súvislosti trestné stíhanie za prečin usmrtenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.97.  Svetelná signalizácia nezabránila tragédii: Dôchodkyňu zrazil rýchlik 

 [pluska.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/svetelna-signalizacia-nezabranila-tragedii-dochodkynu-zrazil-rychlik.html 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1070361-zena-sla-cez-zavorami-zabezpecene-priecestie-zrazil-ju-vlak/
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/svetelna-signalizacia-nezabranila-tragedii-dochodkynu-zrazil-rychlik.html
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Dôchodkyňa nerešpektovala svetelné výstraţné zariadenia na ţeleznici, čo sa jej stalo osudným. Zrazil ju rýchlik z Česka. 

 

V Smiţanoch zrazil v sobotu vlak ţenu, zraneniam podľahla. 

 

Autor - ilustračná, ČTK 

 

Osemdesiatštyriročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil v sobotu o 15.40 h na ţelezničnom priecestí v obci 

Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka. 

 

Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Privolaná obhliadajúca 

lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku pitvu," skonštatoval Szabó. 

 

Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v tejto 

súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Autor - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.98.  Star. Ţiaci U15 - 8. kolo 

 [profutbal.sk; 29/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u15/clanok208528-_Star_Ziaci_U15__8_kolo.htm?utm_source=rss 

 

Star. Ţiaci U15 - sumár vysledkov zápasov 8. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

A skup. - 8. kolo - 25.09.2015 - 14:00 

 

Inter Bratislava Trenčín 2 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 53. Š. Rajoš, 70. P. Sládeček - 1.,63. A. Fábera 

 

Ţlté karty: 45. Laurinec 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u15/clanok208528-_Star_Ziaci_U15__8_kolo.htm?utm_source=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

FK Inter Bratislava: Zváč - Sládeček, Ivanič, Braniš, Kuruc, Repčák (39. Rajoš), Kormaník, Grunza, Pusztai (48. Jamrich), 

Earl (39. Krošlák), Méry 

 

AS Trenčín: Kišac - Jambor, Laurinec (45. Straka), Valo, Minaroviech, Zelníček, Ragan, Zelníček, Tatranský, Matejka, 

Fábera (68. Prekop) 

 

Rozhodovali: Malárik - Gaţi, Choreň 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 10:00 

 

Karlova Ves Dunajská Streda 0 - 3 (0 - 1) 

 

Góly: 16. J. Rajkovics, 40. B. S. Sidó, 48. I. B. Rajkovics 

 

Ţlté karty: 51. Rajkovics 

 

FKM Karlova Ves Bratislava: Plevák - Belica, Uher, Hilek (47. Turner), Krajčír (36. Siekel), Tvaroh, Letenay, Rácz, Uhrín 

(65. Vlašič), Šimončič (53. Spišský), Molnár (56. Čontoš) 

 

FK DAC 1904 Dunajská Streda: Bajnóczi - Hervay (50. Nagy), Rajkovics, Kováč, Lelkes, Pónya (68. Hoferka), Malý, 

Doktorík, Bari (67. Szabó), Rajkovics (63. Radványi), Sidó 

 

Rozhodovali: Malárik - Dobrovský, Martiš 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 10:00 

 

Senec Slovan Bratislava 1 - 2 (1 - 0) 

 

Góly: 35. F. Nagy - 43.,67. D. Strelec 

 

Ţlté karty: 42. Gajdoš - 21. Hrebeň 

 

Červené karty: 46. Gajdoš 
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ŠK SENEC: Leginus (36. Nagy) - Vondryska, Orság, Nagy, Gábriš, Loj, Kudrnáč (50. Árva), Zeman, Gajdoš, Beke (53. 

Sulemani), Reindl 

 

ŠK Slovan Bratislava futbal: Chudík - Valentín, Tóth, Hrebeň (36. Fedoroňko), Uţík (63. Habovčík), Farkaš, Lavrinčík, 

Bekö, Polakovič (68. Medviď), Strelec, Kuruc (36. Nagy) 

 

Rozhodovali: Srna - Jeţík, Orlický 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 10:00 

 

Nitra Zlaté Moravce 5 - 1 (3 - 1) 

 

Góly: 4.,47. T. Hambálek, 15. E. Kramár, 32. S. Čapkovič, 49. D. Gerši - 34. P. Gahír 

 

FC Nitra: Búš - Cehula, Balaj, Gerši, Čapkovič, Kramár (55. Segéň), Strakoš (62. Marko), Hambálek, Vaško, Ševčík, 

Pagačovič 

 

FC ViOn Zlaté Moravce: Lukáč (55. Dobrota) - Petrík, Gahír, Sakáč, Lukács, Šabo, Barát, Kopčák, Török, Mesko (45. 

Chren), Varga 

 

Rozhodovali: Šima - Lerint, Škadra 

 

Divákov: 60 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 10:00 

 

Levice Púchov 2 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 35. L. Meňuš, 53. S. Stúpal 

 

Ţlté karty: 61. Haviar 

 

FK Slovan Levice: Pittner - Dukát (66. Trnka), Akosi, Tariška, Šurányi, Muller, Meňuš, Herc (69. Hladík), Vinger, Pánik 

(69. Šebo), Sloboda (49. Stúpal) 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

MŠK Púchov: Bračík - Pavlovič, Brezina, Haviar (66. Fano), Halmeš (56. Vajdík), Mičúch, Urbaník (36. Vápeník), Gabriš, 

Ocelík, Krajčík (62. Michalik), Kováčik (44. Gabčo) 

 

Rozhodovali: Szöllösy - Kišš, Mészáros 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 10:00 

 

Trnava Myjava 5 - 0 (3 - 0) 

 

Góly: 23. O. Burian, 25. D. Zedek, 28.,50. M. Hecht, 62. A. Grík 

 

Ţlté karty: 22. Hučko 

 

FC Spartak Trnava: Rehák (52. Hrdý) - Kozák, Lovász, Durdy (48. Fraňo), Grík, Jenat, Benovič (36. Rafajdus), Zedek, 

Csáno (50. Hojer), Burian, Hecht (55. Glós) 

 

Spartak Myjava: Hučko (36. Dvořák) - Závodný, Mihál, Šturdík (52. Kosík), Nálepa, Repta, Udvorka, Liška, Zeman, Kunka 

(55. Selecký), Karika 

 

Rozhodovali: Sékely - Krivošík, Bartoš 

 

Divákov: 53 

 

A skup. - 8. kolo - 21.10.2015 - 11:00 

 

Senica Prievidza 10 - 0 (6 - 0) 

 

Góly: 1. M. Ţelonka, 4.,9.,68. P. Meriad, 16.,29.,46. M. Giľák, 17. Š. Horniak, 36. V. Parma, 54. Š. Mach 

 

FK Senica: Hrúz - Horniak, Parma, Meriad, Mička, Jedinák (43. Mach), Hoško, Ţelonka (43. Hlaváč), Giľák, Scholtz (43. 

Cigánek), Veselský (43. Ventúra) 

 

FC Baník HN Prievidza & Handlová: Michálek - Pristáš (50. Bobek), Okenka, Mujkoš, Mešina (50. Píš), Málik, Petráš, 

Kavka (56. Kovács), Belica, Šutinský, Lučanský (36. Suchánek) 

 

Rozhodovali: Obeda - Otrubčák, Patka 
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Divákov: 30 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 10:00 

 

Zvolen Rimavská Sobota 0 - 2 

 

Góly: 43. A. Piljan, 45. T. Balogh 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Benko - Bariak, Baláţ, Melicherčík, Špánik, Kozelnický, Kamenský, Strapek, Cigánek (65. 

Bombala), Nedeliak, Tuček (36. Zajac) 

 

MŠK Rimavská Sobota: Lamocký - Csabay, Bial, Koós, Šnúrik, Piljan, Babík, Balogh, Pribilinec, Gáspár, Slanec (58. 

Szöke) 

 

Rozhodovali: Tokár - Lepieš, Melicher 

 

Divákov: 30 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 10:00 

 

Podlavice Badín Banská Bystrica 1 - 8 (0 - 6) 

 

Góly: 40. V. Barbora - 8. A. Kostúr, 9.,17.,35. M. Kořínek, 26.,66. I. Mesík, 33. D. Cipciar, 55. M. Lichý 

 

Ţlté karty: 66. Uhlár - 54. Krnáč 

 

JUPIE Podlavice Badín: Trnovský (36. Vaščák) - Mojţiš (36. Hríbik), Kováčik, Vaľko, Šteiniger, Bocian (36. Végh), 

Rumanovský (65. Škrečko), Barbora, Puspacher, Uhlár, Martinka 

 

FK Dukla Banská Bystrica: Krnáč - Giertl, Lichý, Lichý, Kostúr, Cipciar (36. Gonda), Mesík, Uhrinčať, Krnáč, Hanes, 

Kořínek 

 

Rozhodovali: Ţubor - Petrík, Legíň 

 

Divákov: 40 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 10:00 
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Pohronie Martin 4 - 0 

 

Góly: 39. A. Beňo, 45.,47.,70. M. Petrovič 

 

FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa: Dovec - Harach (62. Santa), Jelţa, Dovčík (67. Kúdela), Ziman, Beňo (57. 

Bulla), Zelina, Gordulič, Bahno, Labovský, Petrovič 

 

MŠK Fomat Martin: Strapko - Petrovič, Karolčík, Gomola, Marušin, Paučula, Šamo, Slezák (50. Babík), Schneider, 

Konôpka (57. Boďa), Kraľovanský 

 

Rozhodovali: Hlaváčik - Truban, Priebera 

 

Divákov: 20 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 10:00 

 

Podbrezová Ruţomberok 1 - 1 (1 - 0) 

 

Góly: 26. S. Ďatko - 53. M. Dopater 

 

Ţlté karty: 67. Ursacher 

 

ŢP Šport Podbrezová: Dlubáč - Švantner, Geschwandtner, Levík (64. Greguš), Bakaľa (67. Klement), Auxt, Gajan, Ďatko, 

Murček (70. Kováčik), Cerovský, Gecelovský 

 

MFK Ruţomberok: Červeň - Huba, Luščík, Pohánka, Dopater, Čakloš, Ursacher, Holubčík (51. Plaskúr), Olos, Uhliarik, 

Bobček 

 

Rozhodovali: Krahulec - Kolofík, Ţubor 

 

Divákov: 63 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 10:00 

 

Ţilina Námestovo 4 - 0 (2 - 0) 

 

Góly: 16. B. Ďurana, 33. A. Goljan, 38. J. Blaho, 61. M. Szabo 
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Ţlté karty: 62. Urban, 41. Masiarik 

 

MŠK Ţilina: Mikunda - Brezáni, Ďurana, Blaho, Veselovský (36. Holáň), Ostrák (36. Szabo), Šretter (36. Bučo), Mráz (36. 

Strobel), Goljan, Nemčík, Kothaj (36. Kurica) 

 

MŠK Námestovo: Zavoďančík - Macala (36. Adamčík), Briš (36. Pisarčík), Urban, Sivoň, Šmiheľ, Masiarik, Fajčák, Galčík 

(36. Kurčina), Hušľa (66. Vargončík), Holubjak (55. Hrobár) 

 

Rozhodovali: Kubačka - Uhorskai, Martvoň 

 

Divákov: 23 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Snina Trebišov 5 - 2 (2 - 1) 

 

Góly: 13. M. Hučko, 16. pen,62. S. Kohút, 56. J. Zboraj, 66. A. Hríb - 2.,61. F. Pálfi 

 

Ţlté karty: 45. Volesko 

 

MFK Snina: Buhaj - Zboraj, Fedorco, Maliňák, Ondika, Hríb, Kohút, Hrabčák, Hučko, Šmajda, Vozár 

 

SLAVOJ Trebišov: Ňarjaš - André, Pálfi, Čerňák, Rác, Vysokaj, Levický, Hreha, Kuľha, Husár, Volesko 

 

Rozhodovali: Ginda - Juščík, 

 

Divákov: 50 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Spišská Nová Ves Michalovce 1 - 0 

 

Góly: 60. M. Gibala 

 

Ţlté karty: 60. Prokopčák 
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FK Spišská Nová Ves: Tomaščík - Zummer, Korba, Borţenský, Slebodník (68. Temňuk), Ištvánik (45. Sokol), 

Richnavský, Soľana, Gbur, Gallovič, Čonka (36. Gibala) 

 

MFK Zemplín Michalovce: Motuz - Vašš (50. Feňuš), Lelovič, Kanca, Vislocký, Śkodi (56. Tatár), Novák, Prokopčák, 

Kridla, Begala, Bak 

 

Rozhodovali: Baldovský - Palaščák, 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Lipany Poprad 1 - 8 (0 - 3) 

 

Góly: 67. D. F. Stariňák - 1.,3.,39. D. Maliňák, 24.,41. A. Semančík, 49. R. Kušnirák, 68. M. Chromý, 69. R. Neupauer 

 

ŠK Odeva Lipany: Kandráč - Murín, Bučko, Sedlák, Stariňák, Vranko, Struk, Kocúrek, Rybovič, Zeleňak, Krajňák 

 

FK Poprad: Kuzmík - Maliňák (46. Kušnirák), Chromý, Neupauer, Puchala (36. Rečičár), Semančík, Pavlovič, Dominik 

(46. Zbell), Výrostek (36. Maliňák), Klein, Lopušek (51. Straka) 

 

Rozhodovali: Filipák - Knap, 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Bardejov Vranov nad Topľou 2 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 27. J. Kost, 45. P. Iľko 

 

Ţlté karty: 33. Varga, 32. Mitrišin 

 

Partizán Bardejov: Varešinský - Hejda, Pekár (60. Šuťák), Remeta, Rabik, Poliak, Lizák (42. Sosňak), Gduľa (53. Kosár), 

Tkáč, Kost, Iľko 

 

MFK Vranov nad Topľou: Gurega (36. Minár) - Červeňák (58. Ţolna), Molitoris, Varga, Kertis, Kos (49. Kovaľ), Mitrišin, 

Ţipaj, Dargaj, Kertis (44. Gordan), Ihnát 
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Rozhodovali: Ţidišin - Čisárik, 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

VSS Košice Prešov 1 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 67. K. Lukáčik - 31. V. Vasko, 70. Š. Dolinský 

 

Ţlté karty: 70. Dolinský 

 

FC VSS Košice: Hynek - Greš, Ftorek, Kuc, Szmerek, Sabadoš, Katunský, Horváth, Pásztor (21. Popovič), Lukáč (49. 

Takáč), Lukáčik 

 

1. FC TATRAN Prešov: Horváth - Dolinský, Vasko, Sova, Ondrej, Ficko, Bernát, Suslov (42. Šellong), Kuba, Štefančin, 

Jopek (18. Kolivoška) 

 

Rozhodovali: Tabaka - Šeršeň, 

 

Divákov: 50 

 

8. kolo - 28.05.2016 - 11:00 

 

Ruţomberok Spišská Nová Ves 9 - 0 (4 - 0) 

 

Góly: 14.,29.,39.,42.,69. T. Bobček, 25. M. Dopater, 28. pen D. Veselovský, 65. M. Luščík, 70. T. Čakloš 

 

MFK Ruţomberok: Spišák (36. Červeň) - Ursacher, Luščík, Veselovský, Bobček, Olos, Kubík, Rigo (55. Holubčík), 

Dopater, Čakloš, Hatala (36. Urban) 

 

FK Spišská Nová Ves: Tomaščík - Soľana, Borţenský (30. Rychnavský), Korba, Zummer, Čonka, Sokol (64. Temňuk), 

Ištvánik, Sokolský (17. Saluga), Gbur, Gibala 

 

Rozhodovali: Butora - Vrtich, Labuda 

 

Divákov: 50 
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8. kolo - 28.05.2016 - 11:00 

 

Podbrezová VSS Košice 3 - 2 (2 - 2) 

 

Góly: 13.,32. S. Ďatko, 70. M. Greguš - 24. M. Pásztor, 35. pen M. Katunský 

 

Ţlté karty: 47. Švantner - 47. Popovič 

 

ŢP Šport Podbrezová: Dlubáč (57. Šága) - Švantner, Levík, Bakaľa, Auxt, Šufliarsky, Ďatko, Murček (55. Greguš), 

Kováčik, Cerovský (36. Trnka), Gecelovský 

 

FC VSS Košice: Kučera - Greš, Lukáč, Sabadoš, Bajtoš, Katunský, Grega, Kuruc (49. Godina), Horváth, Pásztor, Popovič 

 

Rozhodovali: Janíček - Tutura, Remeň 

 

Divákov: 60 

 

8. kolo - 28.05.2016 - 10:00 

 

Podlavice Badín Rimavská Sobota 3 - 1 (1 - 1) 

 

Góly: 29. V. Barbora, 43. Ľ. Uhlár, 49. F. Szetei - 34. S. Gembický 

 

Ţlté karty: 8. Pribilinec 

 

JUPIE FŠ M.Hamšíka: Trnovský - Kováčik, Vaľko, Uhlár, Végh, Bocian (52. Láskavý), Rosenberger, Boberský, Škrečko 

(59. Hríbik), Barbora, Rumanovský (36. Szetei) 

 

MŠK Rimavská Sobota s.r.o.: Gregor - Csabay, Piljan, Pribilinec, Bial, Gáspár, Babík, Gembický, Machyniak (59. Bitala), 

Čipka, Slanec 

 

Rozhodovali: Povaţan - Foltán, Dobrík 

 

Divákov: 50 

 

8. kolo - 28.05.2016 - 10:00 
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Zvolen Pohronie 3 - 0 (2 - 0) 

 

Góly: 24.,59. A. Strapek, 33. T. Špánik 

 

Ţlté karty: 10. Gordulič 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Benko - Mojţiš, Baláţ, Melicherčík (52. Vilhan), Strapek (61. Kozelnický), Ufrla, Hrčák, Melišík 

(49. Gazdík), Zaťkov (57. Sliacky), Špánik, Nedeliak 

 

FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa: Dovec - Kapusta, Gajdoš, Jelţa, Dovčík, Bahno, Ziman, Domiňák, 

Mesiarik, Gordulič, Poničan 

 

Rozhodovali: Olšiak - Danyi, Šmidriak 

 

Divákov: 50 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.99.  Loky premrhala dvojgólové vedenie, nevyuţila zakopnutie VSS a Prešova 

 [profutbal.sk; 29/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok208433-

Loky_premrhala_dvojgolove_vedenie_nevyuzila_zakopnutie_VSS_a_Presova.htm?utm_source=rss 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 31. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Prešov Pohronie 0 - 0 

 

Ţlté karty: 84. Dzurík, 34. Keresteš - 60. Blaho, 19. Hudák, 69. Paraj 

 

1.FC TATRAN Prešov: Talian - Bujňák, Petko, Jacko, Tubonemi, Macko (61. Cicman), Dzurík, Katona, Keresteš, Hruška 

(67. Voda), Luberda (81. Micherda) 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok208433-Loky_premrhala_dvojgolove_vedenie_nevyuzila_zakopnutie_VSS_a_Presova.htm?utm_source=rss
http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok208433-Loky_premrhala_dvojgolove_vedenie_nevyuzila_zakopnutie_VSS_a_Presova.htm?utm_source=rss
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FK POHRONIE Ţiar n.H./D.Ţdaňa: Holec - Nosko, Sekereš, Prikryl, Pelegríni, Frimmel, Garaj (83. Páleník), Hudák (77. 

Bališ), Paraj, Blahút (11. Blaho), Matuškovič 

 

Rozhodovali: Kačenga - Brendza, Poracký 

 

Divákov: 888 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Zvolen Sereď 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 8.,90. M. Lovás 

 

Ţlté karty: 45. Fuják, 15. Špilár, 25. Balko - 25. Chynoradský, 48. Pellet, 67. Loduha, 58. Ba 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Gábriš - Daško, Starší, Očenáš, Slovák (46. Vrbovský), Fuják, Špilár, Čejtei, Vrana (27. 

Sudimak), Balko, Čurma 

 

ŠKF Sereď: Kopecký - Chynoradský, Mečiar, Jankto (67. Bosý), Laura, Pellet, Čertík (83. Boţeník), Loduha, Vindiš (89. 

Benko), Lovás, Ba 

 

Rozhodovali: Dohál - Špivák, Perát 

 

Divákov: 216 

 

Skupina o zachranu - Zapad 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Dunajská Luţná Nové Mesto nad Váhom 1 - 2 (0 - 2) 

 

Góly: 47. F. Fejerčák - 1. M. Šebek, 11. L. Šebek 

 

Ţlté karty: 87. Pipíška, 83. Jackuliak, 49. Hubert - 87. Lopušan, 21. Šupka, 75. Šebek, 71. Jurica, 4. Plavšić, 19. Jastráb 

 

OFK Dunajská Luţná: Kříţek - Pipíška, Puchner, Luhový, Stankovič, Bielik, Fejerčák (85. Jagnešák), Nosko, Jackuliak, 

Hubert, Kadera (83. Kolesár) 
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AFC Nové Mesto nad Váhom: Belic - Lopušan, Šupka, Vlado (90. Jantošovič), Šebek, Šebek, Jurica, Plavšić, Ţivčic, 

Labuda (69. Egri), Jastráb (88. Plavšić) 

 

Rozhodovali: Ochotnický - Hancko, Ţákech 

 

Divákov: neznámy 

 

Skupina o zachranu - Zapad 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Šaľa Banská Bystrica 2 - 2 

 

Góly: 69. Š. Valachovič, 90. Š. Herceg - 54. G. Snitka, 85. D. Urgela 

 

Ţlté karty: 27. Ungar 

 

FK Slovan Duslo Šaľa: Kubica - Kastelovič, Petrovský, Galbavý, Václav, Cisár, Sedlák (82. Kochan), Guemache, Mikuš, 

Valachovič (69. Herceg), Cherednychenko 

 

FK Dukla Banská Bystrica: Maťašovský - Snitka, Poliaček, Pančík, Urgela, Vila (85. Kapusta), Willwéber, Savić, Zázrivec 

(72. Válovčan), Kurák, Ungar 

 

Rozhodovali: Špaček - Somoláni, Bednár 

 

Divákov: 100 

 

Skupina o zachranu - Zapad 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Trnava B Senec 5 - 0 (2 - 0) 

 

Góly: 23. E. Jirka, 35. D. Dubec, 55. S. Medgyes, 67. pen,74. K. P. Yao 

 

FC Spartak Trnava: Vantruba - Janso, Deket, Bališ, Jirka, Medgyes, Častulín, Yao, Hrebík, Dubec, Oravec 

 

ŠK SENEC: Rengel - Huszár, Tóth, Revák, Gombala, Janco, Ondra, Tomáš, Marko, Jorík, Bajza 

 

Rozhodovali: Šuniar - Vorel, Jekkel 
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Divákov: 305 

 

Skupina o zachranu - Vychod 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Spišská Nová Ves Haniska 2 - 0 (2 - 0) 

 

Góly: 14. Honore Gouni, 26. R. Boroš 

 

Ţlté karty: 32. Zekucia 

 

FK Spišská Nová Ves: Gaborčík - Slejzák, Baranyi, Sedláček, Zekucia, Kiššák, Kováč, Šoltés (75. Kunzo), Sirko (71. 

Labanc), Gouni (59. Vantroba), Boroš 

 

FK Haniska: Lipčák - Maťaš, Laczko, Ondira (79. Jaščišák), Hrubovčák, Beck, Gallo (68. Nagy), Cicman, Pástor, Kolbas, 

Majerník 

 

Rozhodovali: Perašín - Jenčura, Ličko 

 

Divákov: neznámy 

 

Skupina o zachranu - Vychod 

31. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Teplička nad Váhom Poprad 2 - 4 (1 - 1) 

 

Góly: 20. J. Tomanica, 66. L. Mravec - 37. M. Ferenc, 57. J. Zápotoka, 77.,83. pen R. Bilas 

 

Ţlté karty: 78. Matúš, 74. Oliveira - 90. Huszárik, 73. Palša, 74. Kica 

 

OFK Teplička nad Váhom: Kosa - Šmehíl, Dirgas, Mravec, Petruš, Bugala, Hruboš (72. Matúš), Polanský (60. Martinka), 

Tabak, Tomanica (72. Stančík), Oliveira 

 

FK Poprad: Huszárik - Tropp, Palša, Peciar, Kica, Jurčo, Gallovič (58. Janigloš), Bilas, Ferenc (67. Konečný), Zápotoka 

(78. Bednarčík), Ujčík 

 

Rozhodovali: Cvengroš - Mókoš, Vician 
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Divákov: 100 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 27.05.2016 - 18:00 

 

Nitra VSS Košice 1 - 0 

 

Góly: 77. pen F. Balaj 

 

Ţlté karty: 75. Kotrík, 39. Ďurek, 85. Fábry - 54. Takáč, 31. Dimun, 82. Kuzma 

 

FC Nitra: Kolmokov - Kolmokov, Ďurek, Fábry, Kriţko, Balaj (81. Vodička), Oravec, Ivančík, Lola (63. Kotrík), Valenta (89. 

Galko), Dunda 

 

FC VSS Košice: Ruţinský - Jonec, Morgan, Takáč (78. Trebuňák), Dimun, Šinglár, Tóth (22. Kubík), Karaš, Mukendi (34. 

Janič), Jurčo, Kuzma 

 

Rozhodovali: Chmura - Kováč, Ferenc 

 

Divákov: 412 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Prešov Pohronie 0 - 0 

 

Ţlté karty: 84. Dzurík, 34. Keresteš - 60. Blaho, 19. Hudák, 69. Paraj 

 

1.FC TATRAN Prešov: Talian - Bujňák, Petko, Jacko, Tubonemi, Macko (61. Cicman), Dzurík, Katona, Keresteš, Hruška 

(67. Voda), Luberda (81. Micherda) 

 

FK POHRONIE Ţiar n.H./D.Ţdaňa: Holec - Nosko, Sekereš, Prikryl, Pelegríni, Frimmel, Garaj (83. Páleník), Hudák (77. 

Bališ), Paraj, Blahút (11. Blaho), Matuškovič 
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Rozhodovali: Kačenga - Brendza, Poracký 

 

Divákov: 888 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 28.05.2016 - 17:00 

 

Zvolen Sereď 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 8.,90. M. Lovás 

 

Ţlté karty: 45. Fuják, 15. Špilár, 25. Balko - 25. Chynoradský, 48. Pellet, 67. Loduha, 58. Ba 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Gábriš - Daško, Starší, Očenáš, Slovák (46. Vrbovský), Fuják, Špilár, Čejtei, Vrana (27. 

Sudimak), Balko, Čurma 

 

ŠKF Sereď: Kopecký - Chynoradský, Mečiar, Jankto (67. Bosý), Laura, Pellet, Čertík (83. Boţeník), Loduha, Vindiš (89. 

Benko), Lovás, Ba 

 

Rozhodovali: Dohál - Špivák, Perát 

 

Divákov: 216 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 29.05.2016 - 10:30 

 

Slovan Bratislava B Bardejov 1 - 4 (0 - 2) 

 

Góly: 77. S. Tichý - 22. L. Šosták, 38. J. Verčimák, 65. L. G. Gagnon, 75. M. Milunović 

 

Ţlté karty: 85. Majerčák, 32. Lády 

 

ŠK Slovan Bratislava: Valašik - Majerčák, Laczkó (74. Nedorost), Molnár, Gonzales (59. Tichý), Rigo, Sabo, Malý (81. 

Nagy), Kele, Lády, Petreje 

 

Partizán Bardejov: Čikoš-Pavličko - Verčimák, Gagnon (77. Soroka), Staš, Sipľak (68. Ducár), Macej (79. Sova), 

Andraščík, Kuhajdík, Milunović, Makela, Šosták 
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Rozhodovali: Sedlár - Lieskovský, Vitko 

 

Divákov: 85 

 

Skupina o postup do Fortuna ligy 

32. kolo - 29.05.2016 - 10:30 

 

Ţilina B Lokomotíva Košice 2 - 2 (0 - 2) 

 

Góly: 79. K. Vallo, 80. Ľ. Gorelčík - 26. P. Zajac, 43. R. Človečko 

 

Ţlté karty: 90. Kamenec 

 

MŠK Ţilina: Leško - Puček (46. Sluka), Michlík, Vallo, Hancko, Ďuratný, Václavik (56. Kopas), Tlacháč (72. Dybala), 

Majdan, Gorelčík, Minárik 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE: Kira - Kamenec, Gallo, Horváth, Šuľák, Harvila, Človečko, Zajac, Pavúk, Kolek (82. 

Hloušek), Jass (75. Kinský) 

 

Rozhodovali: Galád - Chládek, Poláček 

 

Divákov: 90 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.100.  Star. Ţiaci B U14 - 8. kolo 

 [profutbal.sk; 29/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u14/clanok208529-_Star_Ziaci_B_U14__8_kolo.htm?utm_source=rss 

 

Star. Ţiaci B U14 - sumár vysledkov zápasov 8. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

A skup. - 8. kolo - 25.09.2015 - 16:00 

 

Inter Bratislava Trenčín 3 - 0 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u14/clanok208529-_Star_Ziaci_B_U14__8_kolo.htm?utm_source=rss
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Góly: 41.,45. pen O. Šouc, 62. S. Čaputa 

 

FK Inter Bratislava: Benke - Kardoš, Kovalík, Števaňák, Komiňák, Šouc, Huţovič, Markovič, Majtán (58. Čaputa), Fandel 

(12. Košík), Hedera (67. Velasqvez) 

 

AS Trenčín: Šmulík - Šikula (36. Kapuš), Mazanovský, Hlavatý (36. Lichner), Gaţi, Ondrášek (50. Šebeň), Hollý, Ţákech 

(36. Michalec), Demitra, Bobošík, Tomík 

 

Rozhodovali: Gaţi - Malárik, Choreň 

 

Divákov: 40 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 12:00 

 

Karlova Ves Dunajská Streda 4 - 3 (2 - 1) 

 

Góly: 28. J. Juck, 35.,56. J. Borčin, 47. P. Brukker - 20. B. Farkas, 60. F. Bögi, 66. G. Fekete 

 

Ţlté karty: 43. Bögi 

 

FKM Karlova Ves Bratislava: Kolláth - Kliment, Stančík (63. Cox), Brukker, Borčin (70. Fulop), Čekaňák, Roháč (60. 

Šrámek), Puškár, Matta, Belavý, Juck (62. Shawkat) 

 

FK DAC 1904 Dunajská Streda: Patasi - Molnár, Csomor, Farkas, Renczes, Molnár, Sárközi (36. Mautner), Both, Vass 

(60. Fekete), Bögi, Cseh (55. Végh) 

 

Rozhodovali: Dobrovský - Malárik, Martiš 

 

Divákov: 30 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 12:00 

 

Senec Slovan Bratislava 2 - 2 (1 - 2) 

 

Góly: 14. P. Belko, 70. M. Talamon - 23. B. Galovič, 35. J. Lacko 
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ŠK SENEC: Horváth - Escher (36. Träutlein), Zámečník, Káňovič, Benovič, Soós (36. Šléz), Talamon, Buša, Belko, 

Šimončič, Drozda 

 

ŠK Slovan Bratislava futbal: Sokol - Kis, Lacko, Hečko, Čabala, Vician, Zechel, Boţik, Jamrich (42. Veselík), Dţavoronok, 

Galovič 

 

Rozhodovali: Jeţík - Srna, Orlický 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 12:00 

 

Nitra Zlaté Moravce 9 - 0 (4 - 0) 

 

Góly: 9.,23.,30.,36.,42. A. Javro, 17. B. Druga, 43.,67. P. Földeši, 58. A. Pekár 

 

FC Nitra: Frčo (44. Molnár) - Nabout, Michalka, Vlasák (44. Pekár), Šoky, Pánsky (16. Palacka), Druga, Valko, Javro (44. 

Turan), Sabo (44. Hádek), Földeši 

 

FC ViOn Zlaté Moravce: Šípoš - Krulák, Šegeda, Beko, Švec, Kozolka (45. Ruţička), Buranský, Majtán, Kača (36. Gaţi), 

Lacika (45. Tanyasi), Krajčovič (36. Valovič) 

 

Rozhodovali: Lerint - Škadra, Šima 

 

Divákov: 30 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 12:00 

 

Trnava Myjava 6 - 0 (3 - 0) 

 

Góly: 3. E. Vrška, 7. M. Drobena, 9. F. Slimák, 64. M. Grunský, 65.,66. K. Mego 

 

FC Spartak Trnava: Sabo - Ševčík, Balaţovič, Húţevka (36. Ďurina), Haraj, Mego, Dibala (36. Hmam), Stanek, Vrška (36. 

Koberčík), Slimák (50. Grunský), Drobena 

 

Spartak Myjava: Vdoviak - Černák, Nemec, Jankových, Varga (42. Pavlus), Mockovčiak, Kročian, Bartoš (42. Benda), 

Kováč, Klimáček (56. Marek), Fedoráš 
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Rozhodovali: Krivošík - Bartoš, Sékely 

 

Divákov: 20 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 12:00 

 

Levice Púchov 0 - 0 

 

Ţlté karty: 45. Balázs 

 

FK Slovan Levice: Kollár - Kabáth (56. Varga), Szigeti, Balázs, Greksa, Berkeš, Rusnák, Fabian, Kupča, Miček, Horka 

 

MŠK Púchov: Čiernik - Guzma, Hradňanský, Galko, Bátora, Mikoláš, Belás, Hanes, Baláţ, Jurík (22. Jandušík), Drahuta 

(48. Hrenák) 

 

Rozhodovali: Kišš - Mészáros, Szöllösy 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 21.10.2015 - 13:00 

 

Senica Prievidza 8 - 1 (5 - 0) 

 

Góly: 4.,20. J. Buchel, 7.,16.,25. T. Fila, 41. M. Vyletel, 43.,58. P. Liška - 66. E. Miškovič 

 

FK Senica: Odráška - Roman, Hecht (52. Jablonický), Gáth, Liška, Fila, Vyletel, Šúrek, Buchel, Plott (36. Rampáček), 

Ligás (45. Buchel) 

 

FC Baník HN Prievidza & Handlová: Májový (36. Mikula) - Grajcar, Kovács (64. Bielik), Pavličko, Kavor, Maťo (61. Hriň), 

Filkorn, Mikula, Demen (59. Dobrotka), Svitok, Ďuriš (36. Miškovič) 

 

Rozhodovali: Otrubčák - Patka, Obeda 

 

Divákov: 30 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 12:00 

 

Pohronie Martin 0 - 0 
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Ţlté karty: 17. Bavlšík - 28. Thomka 

 

FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa: Bavlšík - Hajdoni, Breziansky, Mihálik, Domiňák, Gajdoš, Mesiarik, 

Orság, Chudovský, Lambert (42. Blahút), Poničan 

 

MŠK Fomat Martin: Raček (36. Taraba) - Semanko (64. Hamza), Šperka, Badáň (69. Kozár), Doleţálek, Thomka, Saxa, 

Fazika (61. Bielek), Čieško, Zimeľ, Sajdák 

 

Rozhodovali: Truban - Hlaváčik, Priebera 

 

Divákov: 20 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 12:00 

 

Zvolen Rimavská Sobota 3 - 2 

 

Góly: 40.,43. M. Svintek, 63. V. Paľko - 48. R. Borbáš, 50. K. Farkaš 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Škurla - Pacalaj, Janeček, Ďarmati, Soták (56. Šintál), Svintek, Šaškievič, Paľko, Závalec (36. 

Nagy), Slatinský, Bartoš 

 

MŠK Rimavská Sobota: Martinec - Varga, Benkő, Farkaš, Borbáš, Suja, Lőkös, Izrael, Mogyoródi, Farkas, Bede 

 

Rozhodovali: Lepieš - Tokár, Melicher 

 

Divákov: 40 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 12:00 

 

Podlavice Badín Banská Bystrica 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 6.,46. D. Jackuliak 

 

JUPIE Podlavice Badín: Kováčik (36. Chladný) - Ďurica, Ridzoň, Macko, Bobrovský, Púpava (35. Kročka), Gerát (36. 

Bohuš), Hrnčiarik, Antalicz, Selecký, Hudcovič 
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FK Dukla Banská Bystrica: Belička - Špila, Šimúth, Koreň, Prokein (42. Gabriš), Melich, Laurinc, Binder (58. Babica), 

Jackuliak, Klementis (68. Hrudkay), Bohuš 

 

Rozhodovali: Petrík - Ţubor, Legíň 

 

Divákov: 50 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 12:00 

 

Podbrezová Ruţomberok 1 - 5 (1 - 4) 

 

Góly: 3. M. Morong - 4.,48. M. Janovec, 16.,27.,29. A. Matoš 

 

ŢP Šport Podbrezová: Sokol - Macuľa (36. Daxner), Kostelný (36. Michelčík), Kováčik, Morong, Ludha (18. Čilík), 

Slušniak, Nosáľ, Kafrík (52. Kán), Brozman, Kohút (36. Čiţmárik) 

 

MFK Ruţomberok: Čillík (53. Balaţec) - Kiebel, Kohút, Šimo, Maslo (41. Országh), Pšenčík (36. Jarotta), Kutlík, Matoš 

(36. Bradiak), Makovický, Janovec (50. Černek), Tutura 

 

Rozhodovali: Kolofík - Krahulec, Ţubor 

 

Divákov: 40 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 12:00 

 

Ţilina Námestovo 10 - 0 (6 - 0) 

 

Góly: 15. M. Výbošťok, 22. V. Cicek, 24.,29. A. Mojţiš, 27. M. Tandara, 34. M. Capko, 41. M. Fabian, 44. A. Cyprian, 62. 

D. Hunčík, 64. T. Dyroff 

 

MŠK Ţilina: Belko (36. Mišutka) - Rucek, Tandara, Javorček (36. Hunčík), Capko, Prášek, Fabian, Výbošťok (36. Dyroff), 

Cicek (36. Škrteľ), Mojţiš, Cyprian 

 

MŠK Námestovo: Novák (64. Šefčík) - Pisarčík, Papan, Mäsiar, Kumor, Košút (44. Paríšek), Chorvát (63. Melišík), Puvák, 

Kabáč (44. Matis), Luka, Kubasák (44. Straka) 

 

Rozhodovali: Uhorskai - Kubačka, Martvoň 
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Divákov: 50 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Lipany Poprad 0 - 5 (0 - 3) 

 

Góly: 4. B. Grega, 22.,37. S. Vaľko, 27.,62. P. Odrobina 

 

ŠK Odeva Lipany: Semaník - Hajdúch, Čarnecký, Ščišľak, Guľaša, Kriţalkovič, Varga, Molnár, Rybovič, Goliaš, Funtal 

 

FK Poprad: Kravčák - Grega (36. Segiňák), Bidnenko, Lang (47. Závatzký), Slivka (36. Krupa), Wikarski, Odrobina, Benko 

(36. Zavacký), Chlebec (36. Adamjak), Jalč, Vaľko 

 

Rozhodovali: Knap - Filipák, 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

VSS Košice Prešov 0 - 4 

 

Góly: 61. vl L. Marton - 56. E. Hurný, 64.,70. S. Volák 

 

Ţlté karty: 53. Bodnár - 42. Piliar, 59. Olejník 

 

FC VSS Košice: Rodák - Vozár (52. Buko), Marton, Ţivčák, Vadas, Bodnár, Komár, Kušnír (65. Lukács), Šimko, Sitár (68. 

Králik), Hanák (43. Bačenko) 

 

1. FC TATRAN Prešov: Spodniak - Michalko, Koma, Šoltis, Korba, Piliar, Hurný, Olejník, Jambor (60. Guman), Marcinko 

(43. Volák), Rigo 

 

Rozhodovali: Šeršeň - Tabaka, 

 

Divákov: 50 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Bardejov Vranov nad Topľou 15 - 1 (8 - 0) 
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Góly: 12. L. Ciglarik, 13.,24.,31.,45.,65. J. Sova, 19.,56.,59. S. Jurčišin, 23.,34.,39.,50. D. Serva, 29. H. Šott, 54. S. Sokol 

- 43. T. Vaľovčin 

 

Partizán Bardejov: Kekeľ (36. Mačejovský) - Ciglarik (36. Pillár), Šott, Sokol, Serva, Jurčišin, Jurčišin, Mikula, Vanta (36. 

Tilický), Sova, Gallik 

 

MFK Vranov nad Topľou: Veliky - Vidlička, Maďarík, Halas, Vaľovčin, Leporis, Keresteš, Lacko, Kentoš, Matanin, Goroľ 

 

Rozhodovali: Čisárik - Ţidišin, 

 

Divákov: 42 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Spišská Nová Ves Michalovce 1 - 1 (1 - 1) 

 

Góly: 30. T. Zummer - 9. Š. Vaceľ 

 

Ţlté karty: 29. Földy 

 

FK Spišská Nová Ves: Schmogner - Pacák (53. Vartovník), Rerko, Hurtuk (61. Barčák), Hamráček, Hrušovský, Krull, 

Farkašovský, Zummer, Macejko (36. Pos), Pacák 

 

MFK Zemplín Michalovce: Földy - Kuľha, Ďurik, Centek, Beňák, Ľoch, Duranka (36. Chachaľak), Poľa, Huňady (57. 

Čurma), Vaceľ, Ivančo 

 

Rozhodovali: Palaščák - Baldovský, 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Snina Trebišov 1 - 2 (1 - 1) 

 

Góly: 1. K. GIČ - 16.,65. V. Kaňuch 

 

Ţlté karty: 47. Butala, 45. LOJAN 
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MFK Snina: Štofík - Butala, Legemza, GIČ, LOJAN, HRABOVČIN, Švajka, Mesároš, Gazda, Čopík, Hašuľ 

 

SLAVOJ Trebišov: Dziak - Beca, Rusnák, Tutko, Tomáš, Prosba, Havriš, Kaňuch, Borovič, Gruľa, Macko 

 

Rozhodovali: Juščík - Ginda, 

 

Divákov: 50 

 

Jupie Podlavice Badín - MŠK Rimavská Sobota 15:0 (:) 

Góly: Bobrovský (2, 10, 17, 34, 35), Biricz (36, 43, 62), Hudcovič (5 pen, 22), Macko (12), Hrnčiarik (54), Ţdánsky (60), 

Bohuš (69), Ďurica (70) 

Rozhodoval: M. Foltán 

Divákov: 30 

 

MFK Lokomotíva Zvolen - FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa 3:4 (:) 

Góly: Antoška (4), Ďarmati (14), Nagy (63) - Blahút (6, 52), Orság (16, 59) 

ŢK: - 56. Fusatý 

Rozhodoval: A. Danyi 

Divákov: 30 

 

ŢP Šport Podbrezová - FC VSS Košice 5:1 (:) 

Góly: Gajan (29 pen, 33 pen, 44), Brozman (6), Nosáľ (23) - Kušnír (27) 

Rozhodoval: J. Tutura 

Divákov: 60 

 

MFK Ruţomberok - FK Spišská Nová Ves 3:2 (:) 

Góly: Janovec (18, 31), Matoš (34) - Farkašovský (6), Pacák (13) 

ŢK: 58. Pšenčík - 60. Hrušovský 

Rozhodoval: P. Vrtich 

Divákov: 35 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.101.  Obrovská tragédia: V Smiţanoch zrazil vlak ţenu. Nemala šancu 

 [aktualne.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 
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http://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/v-smizanoch-zrazil-sobotu-vlak-zenu-zraneniam-podlahla.html 

 

11:29 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Osemdesiatštyriročnú dôchodkyňu zo Smiţian zrazil a usmrtil v sobotu o 15:40 hod. na 

ţelezničnom priecestí v obci Smiţany v okrese Spišská Nová Ves rýchlik z Česka.  

 

Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. Zdroj -TASR/Pavol Ďurčo  

 

Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnú signalizáciu a závorami zabezpečené ţelezničné 

priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď prichádzal rýchlik. 

 

Privolaná obhliadajúca lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdnolekársku 

pitvu," skonštatoval Szabó. 

 

Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ policajného zboru začal v tejto 

súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.102.  Zakliate Smiţany: Dve vlakové nehody po sebe. Dvakrát smrť 

 [aktualne.sk; 29/05/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/v-smizanoch-doslo-k-dalsiemu-stretu-chodca-vlakom.html 

 

22:06 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Vlak zrazil v nedeľu večer chodca v Smiţanoch v okrese Spišská Nová Ves. "Hlásenie sme 

dostali o 19.06 h, na miesto hneď vyrazilo jedno naše vozidlo," uviedol operačný dôstojník Hasičského a záchranného 

zboru (HaZZ) v Košiciach.  

 

Vlak v Smiţanoch si vyţiadal uţ druhú obeť za uplynulý víkend. Tentoraz ide o muţa v bliţšie nešpecifikovanom veku. 

Ilustračné foto. Zdroj -TASR  

 

"Záchranári po príchode na miesto uţ len skonštatovali, ţe muţ utrpel mnohopočetné poranenia celého tela, ktoré boli 

nezlučiteľné so ţivotom a na mieste im podľahol," povedal hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej sluţby 

Slovenskej republiky Boris Chmel. 

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/v-smizanoch-zrazil-sobotu-vlak-zenu-zraneniam-podlahla.html
http://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/v-smizanoch-doslo-k-dalsiemu-stretu-chodca-vlakom.html
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Ide o druhú nehodu, ktorá sa stala počas víkendu v tej istej obci. V sobotu popoludní tam na ţelezničnom priecestí rýchlik 

z Česka zrazil a usmrtil 84-ročnú dôchodkyňu. 

 

Späť na obsah 

 

1.103.  Ţena šla cez závorami zabezpečené priecestie, zrazil ju vlak 

 [rozhovory.sk; 29/05/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.rozhovory.sk/clanok-26-41179/Zena-sla-cez-zavorami-zabezpecene-priecestie--zrazil-ju-vlak.html 

 

Ţena pešo prechádzala cez svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady 

smerom do obce v čase, keď prichádzal rýchlik. BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Tragická nehoda, pri ktorej 

zahynula 84-ročná ţena zo Smiţian (okr. Spišská Nová Ves), sa včera stala na ţelezničnom priecestí v Smiţanoch. 

Dôchodkyňu tam zrazil prechádzajúci rýchlik z Českej republiky. 

 

Ako agentúru SITA informoval hovorca košickej polície Alexander Szabó, podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo 

prechádzala cez svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady smerom do 

obce v čase, keď prichádzal rýchlik. 

 

Privolaná lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila pitvu. Alkohol u 52-ročného 

rušňovodiča z ČR nezistili. Polícia uţ začala v tejto súvislosti trestné stíhanie za prečin usmrtenia. 

 

Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Späť na obsah 

 

1.104.  Vlak zabil na priecestí dôchodkyňu 

 [nextfuture.sk; 29/05/2016; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/vlak-zabil-na-priecesti-dochodkynu/ 

 

Ţena pešo prechádzala cez svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady 

smerom do obce v čase, keď prichádzal rýchlik. BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Tragická nehoda, pri ktorej 

zahynula 84-ročná ţena zo Smiţian (okr. Spišská Nová Ves), sa včera stala na ţelezničnom priecestí v Smiţanoch. 

Dôchodkyňu tam zrazil prechádzajúci rýchlik z Českej republiky. 

Ako agentúru SITA informoval hovorca košickej polície Alexander Szabó, podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo 

prechádzala cez svetelnou signalizáciou a závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady smerom do 

obce v čase, keď prichádzal rýchlik. 

Privolaná lekárka konštatovala traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila pitvu. Alkohol u 52-ročného 

rušňovodiča z ČR nezistili. Polícia uţ začala v tejto súvislosti trestné stíhanie za prečin usmrtenia. 

http://www.rozhovory.sk/clanok-26-41179/Zena-sla-cez-zavorami-zabezpecene-priecestie--zrazil-ju-vlak.html
http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/vlak-zabil-na-priecesti-dochodkynu/
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Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.105.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 30. mája 

 [korzar.sme.sk; 29/05/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8195320/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-30-maja.html 

 

Rozpis pohotovostných sluţieb v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Keţmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Lekáreň ELIXÍR, ul. Akad. Pavlova (pri nemocnici) 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20, +421 53 4298708 

 

http://korzar.sme.sk/c/8195320/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-30-maja.html
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V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Roţňava 

 

Dr. MAX, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená kaţdý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená kaţdú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Anett, Levočská 59/1808 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

Limba - Západ - Podtatranská 5, 052/772 26 57 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Media, Druţstevná ulica 7, 057-7755631 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
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Trebišov 

 

ALEXIS, J. Záborského 3777/1A, +421 056/6727020 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1, 056/ 6283 484 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej sluţby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.106.  Kam za kultúrou - pondelok 30. mája 

 [korzar.sme.sk; 29/05/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8195323/kam-za-kulturou-pondelok-30-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v regióne. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Ako básnici čakajú na zázrak o 17.10, Ako sa zbaviť nevesty o 18.20, 20.20, Alica v krajine za 

zrkadlom o 15.20, 19.50, Alica v krajine za zrkadlom o 3D o 17.20, Angry Birds vo filme o 16.10, 17.50, Angry Birds vo 

filme 3D o 15.10, Captain America: Občianska vojna o 17.40, Captain America: Občianska vojna 3D o 19.40, Kniha 

dţungle o 15.00, Maggie má plán o 16.50, 20.10, Odkaz vo fľaši o 19.00, Susedia na odstrel 2 o 20.30, X-Men: 

Apokalypsa o 20.00, X-Men: Apokalypsa 3D o 17.30, ARTMAX FILMY - Trabantom do posledného dychu o 15.30 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Alica v Krajine za zrkadlom o 18.10, 20.00, 20.10, Alica v Krajine za zrkadlom 3D o 15.50, 

Maggie má plán o 18.00, X-Men: Apokalypsa o 17.30, 20.15, Angry Birds vo filme o 15.40, 18.20, Susedia na odstrel 2 o 

20.20, Captain America: Občianska vojna o 15.30, Zázraky z neba o 16.20 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER 

CENTURY CINEMAS - Alica v Krajine za zrkadlom o 18.10, 20.00, Alica v Krajine za zrkadlom 3D o 15.50, Maggie má 

plán o 18.00, X-Men: Apokalypsa o 17.30, 20.15, Angry Birds vo filme o 15.40, Susedia na odstrel 2 o 20.20, Captain 

America: Občianska vojna o 15.30 hod. 

 

http://korzar.sme.sk/c/8195323/kam-za-kulturou-pondelok-30-maja.html
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DIVADLÁ 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Pán Tragáčik a templári o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23) - Motýle exotických trópov 9.00 - 17.00 hod. (do 30. 6.), 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; RIB (Hlavná 48, 

po - pia 10 - 18) - KOŠICKÉ PREMENY - Interaktívna pozvánka na virtuálnu prechádzku starými i novými zákutiami 

mesta Košice (do 27. 5.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Malvina Antal - Patterned Appearances (do 12. 

6.), AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Tibor Urbán - "...rad za radom denno denne...", ŠTÁTNA 

VEDECKÁ KNIŢNICA (Hlavná 10) - Výstava Apokalypsa – neznáma krajina očami Pavla Kočiša (30. 6.), KAŠTIEĽ V 

BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA 

ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, 

ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ 

MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 

poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula 

- nová stála expozícia zachytáva ţivot a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ 

CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Angry Birds vo filme o 15.30, 17.30, Alica v krajine za zrkadlom 3D o 17.50, 2D o 15.00, 20.20, X-

Men: Apokalypsa o 19.40, 3D o 17.40, Kniha dţungle o 15.20, Odkaz vo fľaši o 20.40, Trabantom do posledného dychu o 

16.20, Ako sa zbaviť nevesty o 18.30, Maggie má plán o 20.30, Zázraky z neba o 15.40, Festival 7 x 7 - Fénix o 18.00, 

Stratení v Mníchove o 20.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Ako sa zbaviť nevesty o 18.10, Alica v krajine za zrkadlom o 

15.10, 20.00, Alica v krajine za zrkadlom 3D o 17.30, Angry Birds vo filme o 17.40, Angry Birds vo filme 3D o 15.20, 

Odkaz vo fľaši o 20.10, Susedia na odstrel 2 o 16.00, X-Men: Apokalypsa o 19.50 hod. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŢIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okruţná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 

17) Expozícia: Dejiny ťaţby a výroby soli v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: 

Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŢNICA: Stoly spisovateľov, 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, Klobúk dole pán 

Brunovský (do 19. 6.), Hry s umením 2016: TA-tri - Juraj Meliš, Rastislav Biarinec, Ľubomír Purdeš (do 13. 6.), ART 

KLUB TG - Hasiči (do 13. 6.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej 

galérie, Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov; Prvý kolektívny zimný prechod 

hrebeňom Vysokých Tatier 1955 (do 7. 6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po 

- pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 

16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí ţivota a diela J. M. Petzvala. Ukáţky prvých 

reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Výstava prác 

absolventov výtvarného odboru ZUŠ na Mierovej ulici (do 10. 6.) 

 

Späť na obsah 

 

1.107.  Prehľad správ – Chodca usmrtil vlak 

 [Rádio Slovensko, 22:00; Rádioţurnál Slovenského rozhlasu; 29/05/2016;  Peter Kollárik; Zaradenie: z domova] 

 

Peter Kollárik, moderátor: "V Smiţanoch v okrese Spišská Nová Ves zrazil večer chodca vlak, muţ nepreţil. Včera to na 

ţelezničnom priecestí vlak zrazil a usmrtil osemdesiatštyriročnú dôchodkyňu." 

 

Späť na obsah 

 

1.108.  Ak natrafíte na chránené zviera 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 29/05/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Na strome v Spišskej Novej Vsi našli zraneného sokola. Operenec sa správal čudne a 

bolo zrejmé, ţe potrebuje pomoc. Do akcie sa tak dostali ochranári zo správy národného parku. Ich úlohou je zvieratá 

nielen ochraňovať, ale aj zachraňovať." 
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Matúš Gavlák, redaktor: "Operenca našli sedieť na konári. Uţ pri prvom laickom pohľade bolo zrejmé, ţe nie je v 

poriadku. Kýval sa zo strany na stranu, hrozilo, ţe zo stromu spadne. Jeho záchrancovia museli konať rýchlo." 

 

Štefan Bandţuch, nálezca zraneného sokola: "Sa správa dezorientovane. Chvíľu polietal, zase sadol, zas bol... Proste 

bolo vidno na ňom, ţe nie je v pohode. Som počítal s tým, ţe asi je zranený." 

 

Matúš Gavlák: "Keďţe bol sokol vo výške, pracovníčka správy národného parku potrebovala rebrík, aby sa k zvieraťu 

dostala. Vyzbrojila sa na neho odchytovými ochrannými pomôckami." 

 

Andrea Hájková, zoologička, Správa NP Slovenský raj: "Vyzeral otrasený. Zrejme došlo k nejakému menšiemu nárazu." 

 

Matúš Gavlák: "Sokol potom putoval na ošetrovňu, tam ho podrobnejšie preskúmali. Operenec bol dehydrovaný a mal 

poškodené perie." 

 

Andrea Hájková: "Skontrolujeme jeho zdravotný stav, aby sme zistili, či nemá nejaké vonkajšie poranenia. Ten sokolík 

nemá nejaké vonkajšie zranenia. Je trošku problém s tým operením, čo sa týka toho stavu tých letiek a hlavne 

chvostového peria." 

 

Štefan Bandţuch: "Laik zrejme by mu nepomohol. Vţdy sa treba obrátiť na nejakú organizáciu,ktorá má to pod prstom." 

 

Matúš Gavlák: "Ak nájdete v prírode voľne ţijúceho chráneného ţivočícha, ktorého správanie sa vám nepozdáva, 

ochranári odporúčajú ich okamţite kontaktovať. Najjednoduchšie tak učiníte cez linku tiesňového volania 112." 

 

Andrea Hájková: "Odtiaľ priamo nám vlastne pracovníci potom hlásia tieto nálezy. Tá starostlivosť je zabezpečovaná 

nepretrţite, aj počas víkendov." 

 

Matúš Gavlák: "Nezabúdajte však, ţe pokiaľ chráneným zvieratám ublíţite, čakajú vás poriadne problémy." 

 

Jozef Kormančík, zoológ, Správa NP Slovenský raj: "V prípade ublíţenia alebo poškodenia môţe za tým nasledovať 

nejaký trest, môţe sa to pohybovať od napomenutia aţ po trestný čin." 

 

Matúš Gavlák: "Zachránený sokol myšiar si teraz pár dní pobudne v tejto voliére. Ak sa ochranárom uţ bude pozdávať 

jeho zdravotný stav, vypustia ho opäť do prírody." 

 

Späť na obsah 

 

1.109.  Absurdná teledaň 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 29/05/2016;  Ján Tribula; Zaradenie: z domova] 
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Jaroslav Zápala, moderátor: "Koncesionárske poplatky ako nočná mora. Majitelia pekárne na Spiši hovoria o absurdite, 

ktorá ich sprevádza a privádza do zúfalstva. Pred rokmi hodili účet za teledaň do koša, lebo televízor ani rádio v pekárni 

nemajú a vrátilo sa im to ako bumerang. Teraz musia za rozhlas a televíziu doplatiť vyše tritisíc eur." 

 

Tatiana Almášiová, šéfka pekárne v Spišskej Novej Vsi: "Prišlo mi zle. Prišlo mi zle, lebo je to veľká suma. Hlavne prišlo 

mi zle preto, lebo je to platba za niečo, čo vôbec nepouţívame." 

 

Ján Tribula, redaktor: "Stroje a pece v tejto pekárni idú nonstop dvadsaťštyri hodín. Pekári nemajú čas pomaly odbehnúť 

ani na toaletu a nie to sledovať televíziu, či v tomto rachote počúvať rádio" 

 

Tatiana Almášiová: "Ten poplatok mi príde taký absurdný, ako keby my sme vyfakturovali tisíc alebo desaťtisíc chlebov 

ministerstvu alebo RTVS a tie chleby v ţivote nemali, nevideli, ale musia za nich zaplatiť." 

 

Ján Tribula: "Štátny telerozhlas ale oponuje a na Spiš posiela takýto odkaz." 

 

Dominika Šulková, hovorkyňa Rozhlasu a Televízie Slovenska: "Zákon nás zaväzuje pohľadávky vymáhať aj napriek 

empatii, ktorú v mnohých prípadoch pociťujeme. Nečinnosť RTVS by mohla byť definovaná ako porušenie zákona." 

 

Ján Tribula: "Takzvaný zástrčkový zákon platí aj pre podnikateľské subjekty. Plateniu koncesií sa vyhnúť prakticky nedá." 

 

JUDr. Ivan Syrový, PhD., advokát: "Ak táto pekáreň má viac ako troch zamestnancov bez ohľadu na to, či tam majú 

televízor alebo vôbec rádio, sú povinní platiť tieto koncesionárske poplatky." 

 

Ján Tribula: "A čím viac zamestnancov, tým je poplatok vyšší. V pekárni na Spiši si klopú po čele. Vyše trojtisícový účet 

im leţí v ţalúdku, ale právnik hovorí, takéto účty nikdy nepodceňujte." 

 

JUDr. Ivan Syrový, PhD.: "Kto nezaplatí tie poplatky ani v zákonom určenej lehote, nabiehajú mu aj ďalšie penále. Preto 

je dobré naozaj tú vec riešiť okamţite." 

 

Ján Tribula: "Vzbúrili sa ale aj zamestnanci pekárne. Veď tritisíc eur mohli šéfovia rozdeliť na ich odmeny a zdá sa im, ţe 

štátny telerozhlas dranká peniaze od ľudí na dvakrát. Raz doma a druhýkrát od zamestnávateľa. Nehovoriac o tom, ţe 

ich to štve z princípu." 

 

Pekárka: "Asi nevedia, aká je pracovná doba a reţim v pekárni." 

 

Pekárka: "Ja si myslím, ţe kaţdý si platí doma." 
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Pekárka: "Doma si môţeme na gauči pozerať, ale v robote určite nie." 

 

Pekárka: "Tak, je to hlúposť, lebo neviem, v ktorej pekárni pozerajú televízor." 

 

Ján Tribula: "No a pýtali sme sa aj za vás, či verejnoprávny rozhlas a televízia neplánuje nedoplatky ľuďom či firmám 

odpustiť." 

 

Dominika Šulková: "Generálny pardon by mohol byť v toto prípade povaţovaný za porušenie zákona zo strany RTVS." 

 

Tatiana Almášiová: "Nobelova cena za absurditu." 

 

Ján Tribula: "V tejto pekárni uţ stratili trpezlivosť a tritisíc eur uhradili, no cítia obrovskú krivdu, lebo sú presvedčení, ţe sú 

to výpalnícke metódy bez moţnosti to ovplyvniť, nebodaj zmeniť." 

 

Späť na obsah 

 

1.110.  Dardanely in Markušovce open again 

 [The Slovak Spectator; 11/2016; 30/05/2016; s.: 10; by Spectator staff from press reports ; Zaradenie: FEATURE] 

 

Around Slovakia 

 

2 

 

SPIŠ MUSEUM recalled the 65th anniversary of its foundation in mid-May with the opening of the Dardanely 

summerhouse of the mansion in Markušovce, a village near Spišská Nová Ves in eastern Slovakia. The opening 

ceremony of the premises, which ancestors of the Mariássys built in the 18th century and which has been closed for the 

last two years, brought a concert of well-known Slovak opera singer Jaroslav Dvorský and Japanese soprano Shoko 

Fukada. "It is not only a unique architectural monument of the Spiš region, but also a dignified cultural venue," Eva 

Čarnogurská, culture officer of the Spiš Museum said, as quoted by the TASR newswire. "Visitors can enjoy modern 

spaces, interesting expositions and events." In the past, the building served for hosting balls, fun events and concerts, 

according to Zuzana Krempaská, director of the Spiš Museum. "It has fulfilled its genius loci throughout the century, and 

still does today," Krempaská told Radio Regina. Currently, people can visit the mansion and see expositions of historical 

furniture and keyboard musical instruments - which was the only one in Slovakia when it opened in 1983. "This year, the 

museum will introduce new exhibitions: the Summer-house Dardanely in the Course of Time, and Štefan Máriássy and 

His Era," Čarnogurská said. Reconstruction of the summer-house cost around eur1.4 million, covered mainly by EU 

funds, but also by resources of the Spiš Museum and the Košice SelfGoverning Region. 

 

Compiled by Spectator staff from press reports 
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photo: 

 

Dardanely summer house. Photo: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.111.  Vlak zrazil dôchodkyňu, na mieste zomrela 

 [Korzár; 125/2016; 30/05/2016; s.: 4; rob ; Zaradenie: Región] 

 

Ţena prechádzala cez závorami a signalizáciou zabezpečené priecestie v obci Smiţany, okres Spišská Nová Ves. 

 

SMIŢANY. Na ţelezničnom priecestí v obci Smiţany, okres Spišská Nová Ves, došlo v sobotu o 15.40 k tragickej 

nehode. Český rýchlik, ktorý premával na hlavnej ţelezničnej trati Košice – Bratislava, zrazil a usmrtil 84-ročnú 

dôchodkyňu zo Smiţian. "Podľa doterajšieho vyšetrovania ţena pešo prechádzala cez svetelnou signalizáciou a 

závorami zabezpečené ţelezničné priecestie od rómskej osady Smiţany smerom do obce Smiţany v čase, keď 

prichádzal rýchlik," informoval nás košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Privolaná lekárka konštatovala 

traumatické zranenia nezlučiteľné so ţivotom a nariadila súdno-lekársku pitvu. Poţitie alkoholu u 52-ročného rušňovodiča 

z Českej republiky nebolo zistené. Vyšetrovateľ PZ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," 

dodal Szabó. (rob) 

 

Späť na obsah 

 

1.112.  Detský in line pohár 

 [Prešovský večerník; 30/05/2016; s.: 7; vz ; Zaradenie: Šport] 

 

(vz) - Na cyklistickom štadióne v Prešove usporiadal Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz druhé kolo Detského in line 

pohára. Zúčastnilo sa na ňom 58 pretekárov z košických klubov RKIC, Skating club a RRTC Development a z 

prešovských ŠKM Akademik a Šk Elba. Súťaţilo sa v dvoch disciplínach - slalome (zručnosť) a jazde na dráhe (rýchlosť) 

podľa vekových kategórií. Svoje prvé preteky absolvovali aj členovia kurzu korčuľovania na kolieskových korčuliach v 

kategórií začiatočníci. 

 

Umiestnenia: 

 

Začiatočníčky: 1. Kristína Burdeláková, 2. Petra Hečková, 3. Edith Koľšovská, 4. Viktória Onuferová 

 

Začiatočníci: 1. Oliver Onufer, 2. Dávid Činčera, 3. Peter Bandura, 4. Alex Hasara, 5. Martin Kovač, 6. Adam Gubač, 7. 

Pavol Kaţimír, 8. Adam Fuchs, 9. Daniel Činčera, 10. Peter Fejerčák, 11. Karol Kaţimír 
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Mladšie ţiačky: 1. Katarína Kaţimírová, 3. Alţbeta Kaţimírová, 5. Tamara Tokárová, 8. Aneta Tokárová, 9. Michaela 

Iţarová. 

 

Mladší ţiaci: 6. Patrik Felix, 7. Max Hasara. 

 

Staršie ţiačky: 1. Emma Hympánová, 3. Tamara Sabolová, 5. Monika Kuchárová, 6. Miroslava Kočíková, 7. Kristína 

Hricová, 8. Viktória Piskurová, 9. Sofia Popovičová. Starší ţiaci: 3. Ján Vargoško, 4. Jakub Safko, 5. Bartolomej Giňa, 6. 

Dávid Onufer, 7. Daniel Lipka 

 

Juniori: 2. Filip Spišák Najbliţšie podujatie absolvujú pretekári ŠKM Akademik a ŠK ELBA Prešov v Spišskej Novej Vsi 

uţ tento piatok. 

 

Späť na obsah 

 

1.113.  Mlad. Ţiaci U12 - 8. kolo 

 [profutbal.sk; 30/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u12/clanok208589-_Mlad_Ziaci_U12__8_kolo.htm?utm_source=rss 

 

Mlad. Ţiaci U12 - sumár vysledkov zápasov 8. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 12:00 

 

Zlaté Moravce Inter Bratislava 7 - 3 (3 - 2) 

 

Góly: 12.,55. Š. Pénzeš, 15. F. Barta, 19.,51. D. Strákoš, 47. P. Dulay, 60. M. Boniš - 18.,23. K. Kovár, 59. L. Estevez 

 

FC ViOn Zlaté Moravce: Domaniský - Benček, Ivanička, Pivarčiová, Dulay, Strákoš, Pénzeš, Hudec, Suchý, Maďar, 

Škorík, Bóna, Škula, Tanaysi, Barta, Machata, Mašír, Ivanička, Boniš 

 

FK Inter Bratislava: Špigút - Vejřík, Šumský, Krchnák, Kovár, Hric, Aidi, Klimek, Tarana, Bazelides, Ondrejkovič, Gulej, 

Drţík, Estevez, Brix, Klimek, Dobrovodský, Ďurica, Tullala, Tomašech 

 

Rozhodovali: Kováč - Kováč, 

 

Divákov: 100 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u12/clanok208589-_Mlad_Ziaci_U12__8_kolo.htm?utm_source=rss
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A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 12:00 

 

Trenčín Senica 16 - 2 (4 - 2) 

 

Góly: 3.,23.,39.,41. L. Mikulaj, 23.,40.,52. S. Bulko, 27.,60. M. Gogora, 37. A. Asani, 38.,43. J. Svedek, 50.,58. T. Šimek, 

51. J. Veselý, 53. M. Gago - 20. A. Horák, 23. J. Tomašovič 

 

AS Trenčín: Haško - Mičuda, Pavlovský, Bagín, Asani, Bednár, Cobori, Ďorďai, Šimek, Veselý, Zaťko, Gogora, Gago, 

Škultéty, Machara, Svedek, Bulko, Mikulaj 

 

FK Senica: Čermák - Ladislav, Surový, Kudláč, Horák, Jurka, Macho, Barcaj, Sivák, Bíly, Bojnanský, Vyletel, Škodáček, 

Sedláček, Hološka, Štefík, Tomašovič, Kolínek, REŢNÁK, Kadlečík 

 

Rozhodovali: Pavlačková - Hromádka, 

 

Divákov: 40 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 12:00 

 

Prievidza Nitra 10 - 4 (3 - 2) 

 

Góly: 13.,14. Š. Uhliar, 21.,56. R. Majdák, 38. F. Cagáň, 38.,50. A. Horvát, 43. A. Gendiar, 43. S. Suchánek, 59. M. 

Dzurík - 6.,31. O. Ölvecký, 9. S. Hodúr, 45. V. Csizmadia 

 

FC Baník HN Prievidza & Handlová: Sýkora - Majdák, Horvát, Maţár, Krasko, Cagáň, Gendiar, Argyusi, Dzurík, Uhliar, 

Kurbel, Baláţ, Perniš, Vlnieška, Suchánek, Neischl, Blaho, Faccin, Mello 

 

FC Nitra: Chvostek - Bennár, Bahelka, Pavelka, Halo, Stareček, Bečica, Bertič, Čaniga, Csizmadia, Eliaš, Haulík, Ďurek, 

Hodúr, Hrončok, Ölvecký, Hrdina, Lenčéš 

 

Rozhodovali: Jakubis - Flóriš, 

 

Divákov: 60 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 12:00 

 

Púchov Karlova Ves 6 - 10 (4 - 4) 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Góly: 2.,12.,13. S. Kadák, 8. V. Baláţ, 37. F. Šurian, 40. J. Mozsi - 17.,18.,52. M. Šogor, 19.,44. D. Kachút, 30.,52. S. 

Srpoň, 35. O. Lednár, 36. M. Oros, 57. E. Hrzič 

 

MŠK Púchov: Drahuta - Mozsi, Zlocha, Gašpar, Fedor, Baláţ, Mušák, Krajčík, Porubčan, Obšivan, Mynář, Kadák, Híreš, 

Čmelo, Pivko, Janto, Ondlevec, Šurian, Berčík, Brezáni, Jurík, Martiš 

 

FKM Karlova Ves Bratislava: Vajda - Fanev, Vavro, Horváth, Oros, Berec, Hargaš, Horn, Hrzič, Fraňo, Šogor, Srpoň, 

Ţilinský, Kachút, Ševčík, Petrila, Polák, Herényi, Lednár, Polák, Čomor 

 

Rozhodovali: Černej - Ďurčo, 

 

Divákov: 25 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 12:00 

 

Dunajská Streda Trnava 8 - 4 (2 - 2) 

 

Góly: 7. J. Bugala, 29.,36.,41.,51. D. Kmeťo, 35. K. Máhr, 43. Z. Polák, 48. N. Katona - 9. L. Nagy, 18. S. Hurek, 49.,58. 

A. Kalivoda 

 

FK DAC 1904 Dunajská Streda: Varga - Polák, Fatona, Sántha, Végh, Máhr, Csiba, Lovás, Kilacsko, Máhr, Biegelbauer, 

Katona, Varga, Szolgai, Kmeťo, Marsal, Stern, Bugala, Vidovič, Gajdosík 

 

FC Spartak Trnava: Kondé - Moravčík, Áč, Baláţ, Drozda, Ferenčík, Kočík, Krchnák, Kusý, Slezák, Nagy, Malovec, 

Kalivoda, Baláţ, Kramár, Hurek, Krchnár, Morvay, Okruhlica, Ţitný 

 

Rozhodovali: Kasznár - Farkaš, 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 12:00 

 

Myjava Levice 5 - 7 (3 - 4) 

 

Góly: 12. A. Kubovčiak, 26.,39. E. Handţiu, 29. M. Michalec, 53. E. Gulán - 6.,20.,41.,48. N. Urblík, 15. P. Pastorok, 19. 

P. P. Flašík, 36. I. Pištek 
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Spartak Myjava: Oravec - Hronček, Kravárik, Bies, Glatzová, Jankových, Kubovčiak, Drobný, Tanglmayerová, Vávra, 

Michalec, Valko, Hurban, Mikulka, Mihaljevič, Mišík, Handţiu, Gulán, Kováč, Hodúl 

 

FK Slovan Levice: Bóna - Gergely, Dukát, Rezníček, Šprlák, Balya, Pištek, Beňo, Bača, Flašík, Urblík, Duchoň, Goral, 

Petráš, Havetta, Sakoš, Pastorok, Kyseľ 

 

Rozhodovali: Kusý - Košťál, 

 

Divákov: 30 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 12:00 

 

Slovan Bratislava Senec 7 - 2 (4 - 1) 

 

Góly: 17. R. Mandúch, 17.,29.,32. M. Riznič, 20. N. Marcelli, 54. J. Šalkovič, 59. S. Studený - 26. B. Chobot, 49. F. Peško 

 

Ţlté karty: 50. Holub 

 

ŠK Slovan Bratislava futbal: Marics - Súkenník, Kovács, Halcin, Gemainer, Holub, Marcelli, Jamrich, Šütö, Sauer, 

Mošovský, Mandúch, Kollár, Kováč, Šalkovič, Jajcaj, Murár, Riznič, Studený, Marko, Hudák, Lendel 

 

ŠK SENEC: Zelenka - Lipka, Reisenbüchler, Pätoprstý, Németh, Barkol, Sikorjak, Zelenčuk, Bittara, Konečný, Polčák, 

Tvrdý, Oravec, Martinkovič, Šimun, Dovalovský, Katona, Mareš, Chobot, Soós, Botek, Peško 

 

Rozhodovali: Štofik - Kramár, 

 

Divákov: 30 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 11:00 

 

Námestovo Ţilina 2 - 6 (1 - 3) 

 

Góly: 20. P. Hrkeľ, 59. A. Stašiniak - 2. M. Mičuta, 12. D. Straka, 27. A. Knapec, 38. T. Hranica, 51. M. Weber, 58. A. 

Oravec 

 

MŠK Námestovo: Kormaňák - Čimpoješ, Plechár, Mores, Papaj, Palider, Hrkeľ, Fukas, Košút, Kľuska, Vorčák, Pavčo, 

Kubánik, Vrábeľ, Bartos, Verníček, Priščák, Marek, Stašiniak, Kurčina, Morháč, Serdel 
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MŠK Ţilina: Szijjártó - Štefánik, Sýkora, Ilovský, Oravec, Halama, Weber, Hranica, Knapec, Straka, Beňadik, Tichý, 

Hroza, Stacha, Fulier, Mičuta, Dikoš, Hriňa, Rybár 

 

Rozhodovali: Bajdich - Vajdiar, 

 

Divákov: 30 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 11:30 

 

Banská Bystrica Podlavice Badín 12 - 3 (6 - 0) 

 

Góly: 5. S. Zajac, 8. J. Sládeček, 16. pen,32. S. Svetlík, 20.,60. D. Rusko, 21.,42.,54. V. Úradník, 25.,51.,57. M. Rendla - 

50.,58. M. Studený, 50. pen I. Spišák 

 

Ţlté karty: 51. Rusko 

 

FK Dukla Banská Bystrica: Sokol - Sládeček, May, Lukáč, Túry, Rusko, Puškár, Adamov, Rendla, Úradník, Svetlík, 

Mokrý, Geist, Knoška, Zajac, Loučka, Mastiš, Bállek, Tomaník, Richter 

 

JUPIE Podlavice Badín: Bezděka - Sásik, Studený, Dupej, Mikuštiak, Chromek, Vnenčák, Rakyta, Hreha, Spišák, 

Chromek, Šudoma, Kapusta, Ťaţký, Ţubor, Rovňan, Fojtík, Gallo, Čiţnárová, Ţerebák, Beňuš, Koka 

 

Rozhodovali: Godál - Chromč, 

 

Divákov: 50 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 11:30 

 

Ruţomberok Podbrezová 11 - 2 (4 - 1) 

 

Góly: 6.,25.,59. M. Figa, 15. J. J. Jokel, 18. R. Mikulaj, 36.,57. M. Matej, 37. R. Hazucha, 40. R. Dujava, 43. P. Nemček, 

44. pen M. Šotter - 2. L. Laššák, 55. E. Goralová 

 

MFK Ruţomberok: Tholt - Horváth, Fornál, Hrivňák, Kulich, Dujava, Hazucha, Fula, Matej, Nemček, Benčo, Jantošík, 

Kriţka, Butkaj, Šotter, Figa, Mikulaj, Jokel, Klačan, Mištuna, Krajčí, Podbreţný 

 

ŢP Šport Podbrezová: Slepička - Goralová, Fáber, Siman, Gbúr, Faško, Havlíček, Trnavský, Záhorský, Ambros, Kováčik, 

Spevák, Marko, Kravčák, Sanitra, Laššák, Páleník, Repka, Šandor 
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Rozhodovali: Jacková - Chládek, 

 

Divákov: 30 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 11:30 

 

Martin Pohronie 12 - 2 (7 - 1) 

 

Góly: 4.,13.,34. S. Vítek, 4. D. Tretina, 9. F. Gierhardt, 15.,38. pen,42.,55. K. Švehla, 18. M. Ondruš, 30. V. Vavřinek, 44. 

T. Pavlík - 25. D. Janek, 51. J. Baláţ 

 

MŠK Fomat Martin: Hnilica - Spišák, Švehla, Spišák, Beniač, Ruman, Ondruš, Redecha, Vítek, Martiník, Medek, Tretina, 

Mačičák, Krivka, Vavřinek, Gierhardt, Firda, Hlavenka, Pavlík 

 

FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa: Tabernaus - Kováč, Henţel, Mánik, Boška, Olajec, Toráč, Valent, Košík, 

Baláţ, Polačko, Janek, Mádel, Blahút, Mihalka, Beňo, Kapusta 

 

Rozhodovali: Hones - Tilesch, 

 

Divákov: 50 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 11:30 

 

Rimavská Sobota Zvolen 1 - 9 (1 - 4) 

 

Góly: 27. M. Mihályi - 3. M. Dedok, 10. T. Baňas, 16. Š. Kollár, 20. D. Solár, 45. M. Štefko, 47. S. Molnár, 49. R. HÁČIK, 

51. L. Ponický, 56. M. Sudimak 

 

MŠK Rimavská Sobota: Haluška - Dúţik, Nikolas, Lux, Singer, Tóth, Pocklan, Mihályi, Sojka, Benedek, Sokolovský, 

Radič, Radič, Csendes, Koós, Jonáš, Kovács, Orosz 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Makovník - Molnár, Solár, Végh, Galbavý, Kučera, Sudimak, Štefko, Hraško, Vraštiak, Dedok, 

Mazuchová, Ponický, Kruppa, Baňas, Golian, Kollár, HÁČIK 

 

Rozhodovali: Kriak - Gača, 

 

Divákov: 39 
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C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Trebišov Snina 6 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 15. M. Bačo, 35.,59. S. Hojdan, 43. D. Porhinčák, 48. R. Girman, 56. J. Takáč 

 

SLAVOJ Trebišov: Hrabovský - Pinta, Bačo, Takáč, Girman, Migaľ, Porhinčák, Borovič, Ščerbík, Tóth, Tábořík, Hojdan, 

Mazuch, Iľko, Kovaľ, Urban 

 

MFK Snina: FEDORCO - BROSTÍK, KROKA, SUCHÝ, RUDŢIK, Bajza, BOGNER, FELTOVIČ, SIDOR, PEŠTA, Hučko, 

KOC, CHOMOVÁ, VAJDA, PEŠTA, Buraľ, GRIBANIN 

 

Rozhodovali: Takáč - , 

 

Divákov: 50 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Poprad Lipany 15 - 2 (7 - 0) 

 

Góly: 5. M. Ďurta, 11.,19.,38. M. Bukovinský, 16.,26. F. Maličký, 24. M. Odrobina, 29.,38.,42. S. Kuraj, 34.,49.,56.,58. T. 

Tybor, 51. K. Dominik - 40.,46. T. Rybovič 

 

FK Poprad: Glajza - Ţabinský, Mlynár, Šromek, Mayer, Pemčák, Bukovinský, Pavlovič, Chodníček, Dominik, Ďurta, 

Odrobina, Dulák, Ďurčo, Vaľko, Murín, Kuraj, Maličký, Tybor, Orság, Lištiak 

 

ŠK Odeva Lipany: Poráč - Kopilec, Kravčík, Halčišák, Sedlák, Varga, Bujňaček, Goliaš, Michňák, Molnár, Hovanec, 

Rybovič, Kuchár, Miţenko, Olekšák, Perháč, Priputen, Bujňaček, Škop, Tychanský 

 

Rozhodovali: Odrobina - , 

 

Divákov: 34 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Prešov VSS Košice 2 - 4 (1 - 2) 
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Góly: 20. D. Vaxmanský, 45. J. Jakubko - 15. D. M. Goleňa, 23. D. Nagy, 44. R. Karafa, 55. S. Segeďa 

 

1. FC TATRAN Prešov: Havira - Šurima, Timko, Strachan, Bilas, Tobiaš, Griger, Spišiak, Ivanko, Vaxmanský, Jakubko, 

Štefaník, Kukľa, Mrva, Jurek, Palaj, Cisko, Demjanovič 

 

FC VSS Košice: Varga - Ondruš, Kalivoda, Hoksz, Laurenčík, Forgáč, Seliga, Repko, Šimko, Pastirčák, Hudačin, 

Segeďa, Drenka, Roško, Čuchta, Pástor, Karafa, Bortoli, Goleňa, Nagy, Betík, Vaško 

 

Rozhodovali: Grajcar - , 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Michalovce Spišská Nová Ves 10 - 3 (7 - 1) 

 

Góly: 1.,16.,17. S. Tobiáš, 6.,26. R. Toma, 13. F. Florián, 28. M. Tancoš, 33. S. Vrabeľ, 38. D. Koťo, 39. J. Kračunik - 

10.,47. F. Farkašovský, 58. S. Horváth 

 

MFK Zemplín Michalovce: Fešovič - Záhradník, Tobiáš, Pešta, Kračunik, Béreš, Baňas, Tancoš, Toma, Balog, Poprik, 

Jurčo, Raška, Filip, Florián, Koťo, Vrabeľ, Sabol, Kornúc 

 

FK Spišská Nová Ves: Smorada - Smorada, Tancoš, Tancoš, Prokopič, Bango, Hrobák, Schewczuk, Hasaj, Jasečko, 

Lesnický, Farkašovský, Farkašovský, Pavlik, Fabíny, Horváth, Faglic, Špilda, Wolf, Mazur, Augustiňák, Enderle 

 

Rozhodovali: Tornay - , 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 12:00 

 

Vranov nad Topľou Bardejov 5 - 6 (3 - 3) 

 

Góly: 10. B. Bobík, 19. S. Babjačok, 28. R. Bubnár, 35. J. Červeňák, 50. T. Mikloš - 18. D. Leško, 27.,30.,45.,60. D. 

Kuhajdík, 57. M. Labaš 

 

MFK Vranov nad Topľou: Gallik - Bajus, Červeňák, Bajus, Bubnár, Bodnár, Hričák, Bobík, Šesták, Sinčák, Mokráš, 

Sposob, Čikot, Pavlo, Durkaj, Bodnár, Mikloš, Ungrady, Babjačok, Matanin, Sturzer 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Partizán Bardejov: Tišš - Vaľko, Kurilčin, Lešičko, Kimák, Labaš, Kuhajdík, Drutarovský, Marcinek, Kukulský, Makeľ, 

Pecha, Lazor, Gmitter, Kuľka, Šott, Rodák, Soroka, Leško, Balaščák, Popjak 

 

Rozhodovali: Leško - , 

 

Divákov: 50 

 

FK Dukla Banská Bystrica - Partizán Bardejov 8:3 (:) 

Góly: Úradník (33, 35, 43), Svetlík (18, 59), Puškár (4), May (7), Lukáč (57) - Kuhajdík (49, 49), Kukulský (52 pen) 

Rozhodoval: T. Krahulec 

Divákov: 40 

 

FK Poprad - MFK Zemplín Michalovce 6:2 (:) 

Góly: Dulák (42, 54), Bukovinský (8), Novák (22), Tybor (32), Odrobina (39) - Tancoš (10), Macko (41) 

Rozhodoval: M. Odrobina 

Divákov: 26 

 

8. kolo - 29.05.2016 - 12:30 

 

Spišská Nová Ves Ruţomberok 0 - 0 

 

Divákov: neznámy 

 

MŠK Ţilina - 1. FC Tatran Prešov 9:1 (:) 

Góly: Kráľ (1, 37, 49), Bistiak (12, 16, 33), Fulier (35), Urbánek (52), Kadura (60) - Bank (37) 

Rozhodoval: M. Šašváry 

Divákov: 50 

 

8. kolo - 29.05.2016 - 12:30 

 

VSS Košice Podbrezová 0 - 0 

 

Divákov: neznámy 

 

FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa - MFK Lokomotíva Zvolen 2:8 (:) 

Góly: Mihalka (27), Bartošík (43) - Dedok (15, 26), Bozalka (32, 48), Ďurčo (9), Ponický (16), Sudimak (23), Kováč (34) 

Rozhodoval: M. Foltán 
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Divákov: 25 

 

MŠK Rimavská Sobota - Jupie Podlavice Badín 5:13 (:) 

Góly: Tóth (20, 57), Hudec (7), Kuzma (9), Csendes (39) - Spišák (8, 49, 54), Hreha (37, 41), Studený (39, 44), Dupej (50, 

58), Eliáš (24), Mikuštiak (32), Beňuš (42), Kapusta (56) 

Rozhodoval: M. Kúchen 

Divákov: 66 

 

MŠK Námestovo - MŠK Fomat Martin 3:11 (:) 

Góly: Hrkeľ (10, 58), Glončák (14) - Tretina (18, 42, 59), Spišák (35, 38), Švehla (40, 45), Krivka (7), Martiník (21), Pavlík 

(37), Ondruš (39) 

Rozhodoval: M. Jančo 

Divákov: 30 

 

8. kolo - 29.05.2016 - 11:30 

 

Vranov nad Topľou Snina 0 - 0 

 

Divákov: neznámy 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.114.  Mlad. Ţiaci U13 - 8. kolo 

 [profutbal.sk; 30/05/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u13/clanok208588-_Mlad_Ziaci_U13__8_kolo.htm?utm_source=rss 

 

Mlad. Ţiaci U13 - sumár vysledkov zápasov 8. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 10:00 

 

Prievidza Nitra 5 - 4 (1 - 4) 

 

Góly: 10. M. Šimorka, 34. M. Delunas, 40. I. Ilčík, 52.,59. O. Oller - 3. M. Manduch, 6.,23. N. Neštrák, 8. R. Kozma 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u13/clanok208588-_Mlad_Ziaci_U13__8_kolo.htm?utm_source=rss
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FC Baník HN Prievidza & Handlová: Ivaška - Kupec, Konečný, Šikula, Dadík, Javorček, Ilčík, Delunas, Sabo, Farkaš, 

Šimorka, Halaška, Svrček, Medlík, Horniak, Oller, Gramblička, Procháska, Málik, Šipoš 

 

FC Nitra: Lenčéš - Gerši, Hlušek, Kováč, Czako, Kozma, Šmatlák, Manduch, Neštrák, Bečica, Mokoš, Mori, Keresztesi, 

Demian, Hrdina, Rumanovský 

 

Rozhodovali: Flóriš - Jakubis, 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 10:00 

 

Zlaté Moravce Inter Bratislava 6 - 3 (2 - 1) 

 

Góly: 22. M. Očovský, 27. T. Zolder, 31. A. Homola, 38. A. Čajkovič, 50.,56. S. Kóša - 14. A. Chrupka, 40. A. Mozola, 45. 

A. Lenharčík 

 

FC ViOn Zlaté Moravce: Richter - Krátky, Mehager, Bibeň, Kasan, Očovský, Homola, Rák, Švec, Šútor, Kóša, Zolder, 

Čajkovič, Domasta, Straňák, Holka, Boniš, Belmenen, Drienovský, Penzeš, Rusovský, Gálik 

 

FK Inter Bratislava: Šulc - Turčánik, Hostačný, Tóth, Richter, Darovec, Drga, Rajzík, Struhár, Chrupka, Obert, Čongrády, 

Mozola, Štepka, Jakubec, Tomašech, Csibrey, Lenharčík, Polák, Biesik, Nemec 

 

Rozhodovali: Kováč - Kováč, 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 26.09.2015 - 10:00 

 

Trenčín Senica 9 - 4 (6 - 3) 

 

Góly: 2. T. Chlpek, 17.,45. F. D. Tomík, 18. D. Suchý, 24. U. Mazanovský, 28. R. Šebeň, 28. L. Demitra, 45. R. Ţákech, 

46. A. Gaţi - 20.,29.,30.,50. D. Bogdalík 

 

AS Trenčín: Šmulík - Šikula, Mazanovský, Chlpek, Šebeň, Hlavatý, Gaţi, Hollý, Ţákech, Demitra, Macháčik, Suchý, 

Suchý, Bobošík, Tomík, Svečula, Kapuš, Slavíček 
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FK Senica: Odráška - Nosek, Vizváry, Prelec, Koprna, Jankovič, Dzindzík, Halabrín, Bogdalík, Jedináková, Krč, 

Čmarada, Kudla, Piroha, Pukančík, Opalek, Mach, Knap, Mangera 

 

Rozhodovali: Hromádka - Pavlačková, 

 

Divákov: 17 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 10:00 

 

Myjava Levice 4 - 1 (1 - 1) 

 

Góly: 35. M. Benda, 46. J. Holič, 48. M. Kolárik - 15. vl D. Valkovič, 28. A. Harmady 

 

Spartak Myjava: Havlík - Benda, Novotný, Nešťák, Šimek, Halabrín, Bielčík, Horniak, Kolárik, Nemec, Krahulec, Handţiu, 

Mareček, Havlík, Sopóci, Vajaš, Holič, Gašo, Gulán 

 

FK Slovan Levice: Szebellai - Nespešný, Melaga, Kopček, Nagy, Totkovič, Gábrš, Valkovič, Juhoš, Šprlák, Macák, Baláţ, 

Kochan, Máčaj, Harmady, Belošic, Pizúr, Urblík 

 

Rozhodovali: Košťál - Kusý, 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 10:00 

 

Slovan Bratislava Senec 12 - 8 (4 - 4) 

 

Góly: 9. T. Murcko, 10. S. Benko, 15. A. Šimek, 27. D. Murár, 45. pen,48.,51. S. Hapl, 45. M. Sauer, 48. M. Kováč, 52. M. 

Kostka - 2.,58. R. Matúš, 6. N. Bart, 12. M. Almáši, 17. D. Wiesner, 32. pen J. Lauro, 35. F. Fekete, 42. vl,59. D. 

Pomšahár, 46. vl T. Demko 

 

Ţlté karty: 44. Hapl 

 

ŠK Slovan Bratislava futbal: Novakov - Penčev, Vašš, Leščák, Kostka, Murcko, Kováč, Demjanovič, Kachnič, Sauer, 

Šimek, Mišovič, Parajka, Hapl, Goča, Murár, Juritka, Benko, Marics 

 

ŠK SENEC: Vicena - Szighardt, Gašparovič, Mako, Bart, Krištof, Lauro, Matúš, Tomechek, Pomšahár, Fekete, Šuplata, 

Dombovič, Demko, Almáši, Takács, Pásztor, Wiesner 
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Rozhodovali: Kramár - Štofik, 

 

Divákov: 50 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 10:00 

 

Dunajská Streda Trnava 6 - 5 (4 - 2) 

 

Góly: 2. pen Š. Varga, 14.,23.,48. E. Szőgyi, 19. B. Csóka, 35. M. Bugala - 9.,22. L. Cesnek, 33. M. Púchlo, 41. M. Mišo, 

52. T. Kotlár 

 

FK DAC 1904 Dunajská Streda: Horváth - Kotrba, Bindics, Darida, Magyarics, Szolgai, Csomor, Bugala, Egri, Szőgyi, 

Csicso, Megyeri, Szeghy, Urban, Zsákovics, Pálmay, Varga, Csóka, Tamás, Szalay, Ferdics, Kálmán 

 

FC Spartak Trnava: Trnik - Mrva, Adamkovič, Kotlár, Petráš, Kukuč, Javorek, Cesnek, Hrčka, Karhan, Hačko, Vrablic, 

Jasovský, Púchlo, Mišo, Blaško, Chynoradský, Fiala, Weisenpacher, Tomovič, Ţbodák 

 

Rozhodovali: Farkaš - Kasznár, 

 

Divákov: 80 

 

A skup. - 8. kolo - 27.09.2015 - 10:00 

 

Púchov Karlova Ves 6 - 18 (4 - 8) 

 

Góly: 11. B. Chleban, 18.,42. O. Hošták, 19.,58. P. Brezina, 29. A. Palček - 3. F. Závodský, 5.,13.,23.,40. D. Rácz, 7.,40. 

R. Lichner, 17. L. Hudec, 22. P. Veidinger, 25.,43. L. Gríger, 32.,35.,36.,50. M. Makuch, 34. S. Homola, 39. Š. Rexa, 58. 

B. Trutz 

 

MŠK Púchov: Pacek - Kurej, Klúčik, Ondrišík, Lupták, Kučiak, Bajza, Palček, Chleban, Brezina, Bednárik, Hošták, 

Pečeňa, Gabriš, Moravčík, Moravčík, Jesenský, Poljak, Kres, Kolesányi 

 

FKM Karlova Ves Bratislava: Bučák - Šinák, Makuch, Rácz, Rexa, Holka, Gríger, Koseček, Magula, Stachovič, Hudec, 

Závodský, Homola, Lichner, Veidinger, Kéry, Csibrei, Trutz, Šogor, Málek, Vasile, Krutil 

 

Rozhodovali: Ďurčo - Černej, 
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Divákov: 40 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 10:00 

 

Banská Bystrica Podlavice Badín 2 - 5 (1 - 1) 

 

Góly: 20. J. Maďar, 38. vl T. Flaška, 54. J. Rusko - 15. R. Vierik, 39. M. Ţdánsky, 40. P. Jahoda, 55. S. Sihelský 

 

FK Dukla Banská Bystrica: Danko - Medveď, Reptiš, Reptiš, Maďar, Chriašteľ, Penov, Belička, Rusko, Brada, Búš, 

Praţenica, Flaška, Milrád, Burák, Podmanický, Puškárová, Spodniak, Lukáč 

 

JUPIE Podlavice Badín: Berky - Sklenka, Matušek, Kršiaková, Poliak, Ihring, Sihelský, Jahoda, Mičák, Ţdánsky, Nemec, 

Necpál, Telúch, Vierik, Heka, Mlynárčik, Holinec, Polóny, Svrčina, Alakša, Gura 

 

Rozhodovali: Chromč - Godál, 

 

Divákov: 50 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 09:30 

 

Námestovo Ţilina 8 - 2 (4 - 1) 

 

Góly: 1.,31. J. Luka, 11. M. Hruboš, 24. T. Hranický, 29.,52. M. Kubasák, 37. M. Pňaček, 44. I. Straka - 23. S. Fulier, 48. 

V. Chyla 

 

MŠK Námestovo: Novák - Hladek, Kubica, Farský, Straka, Pečarka, Miklušák, Kriš, Dobák, Luka, Kubasák, Chromčák, 

Hruboš, Hranický, Pňaček, Babinský, Záhumenský, Pisarčík 

 

MŠK Ţilina: Kubovich - Chyla, Bistiak, Kráľ, Polaček, Šeliga, Mlynár, Marušák, Kadura, Jargaš, Vojtko, Gajdošík, Jaššo, 

Zelný, Hroza, Fulier, Komačka, Šugár 

 

Rozhodovali: Vajdiar - Bajdich, 

 

Divákov: 30 

 

B skup. - 8. kolo - 19.09.2015 - 10:00 

 

Ruţomberok Podbrezová 9 - 2 (5 - 1) 
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Góly: 4.,31. M. Záhradník, 8.,15. A. Hrbček, 9. O. Olos, 23. T. Jančo, 33.,46. M. Fula, 58. P. Vrábeľ - 29. L. Szalai, 40. M. 

Lupták 

 

MFK Ruţomberok: Moravčík - Šimo, Olos, Červeň, Fula, Kompiš, Rakyta, Vrajko, Hruška, Potocký, Diviš, Makovický, 

Vrábeľ, Baláţ, Mesiar, Záhradník, Hrbček, Kacvinský, Naď, Jančo, Hruška, Kroner 

 

ŢP Šport Podbrezová: Morong - Bizub, Liskay, Ridzoň, Snopko, Sitarčík, Kochan, Demeter, Bobrovský, Jagerčík, Turňa, 

Oravec, Švantner, Vlček, Lupták, Trunek, Krnáč, Chládek, Szalai 

 

Rozhodovali: Chládek - Jacková, 

 

Divákov: 20 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 10:00 

 

Rimavská Sobota Zvolen 2 - 4 (0 - 3) 

 

Góly: 39.,49. S. Zvara - 3. M. Muráň, 10. J. Pardus, 20. M. Bartoš, 57. P. Mudráková 

 

MŠK Rimavská Sobota: Jonáš - Rácz, Szabó, Zvara, Koós, Komora, Koreň, Hano, Suchánek, Csernok, Baka, Timko, 

Radič, Ciprus, Varga, Benkő, Izrael, Martinec 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Gašpar - Bozalka, Šebian, BARÁNEK, Bartoš, Morvay, Šintál, Husár, Gaško, Paulovčík, 

Pardus, Muráň, Janeček, Šaškievič, Blahutiak, Mudráková, Bartoš, Koprda, Palečka 

 

Rozhodovali: Gača - Kriak, 

 

Divákov: 34 

 

B skup. - 8. kolo - 20.09.2015 - 10:00 

 

Martin Pohronie 0 - 6 (0 - 3) 

 

Góly: 8.,40. D. Bohuš, 15. M. Krčmár, 24.,46. J. Hric, 47. M. Skučka 

 

MŠK Fomat Martin: Mondočko - Kulich, Budiský, Talapka, Tomka, Palider, Maroš, Čech, Vajdel, Olejár, Ondrľa, Katina, 

Fazika, Šimo, Murček, Rihane 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa: Ţember - Pivarči, Tatar, Kukučka, Netolický, Krčmár, Beňo, Rajčan, Hric, 

Skučka, Ščepko, Skladan, Bohuš, Sučák, Novosad, Putec, Krištof 

 

Rozhodovali: Tilesch - Hones, 

 

Divákov: 60 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Poprad Lipany 6 - 18 (4 - 7) 

 

Góly: 5.,31. A. Horňák, 9.,25. M. Handzuš, 26. J. Švagerko, 59. M. Šarišský - 6. L. Hofrej, 9.,32.,46.,59. A. Fecman, 

11.,13.,15.,55. T. Goliáš, 14.,18.,41.,45. J. Kozár, 37.,39.,42.,47. R. Gajda, 45. L. Lukáč 

 

FK Poprad: Kanovits - Beťko, Čonka, Dovalovský, Gahura, Handzuš, Sedláček, Kendra, Perička, Polovka, Šarišský, 

Švagerko, Vnenčák, Rusnák, Budzák, Rusnák, Horňák, Rákoci, Voit, Horňáček 

 

ŠK Odeva Lipany: Seman - Ščecina, Adamko, Guľaš, Ištoňa, Gajda, Sekerák, Fecman, Lukáč, Kozár, Zreľák, Kolcun, 

Pillár, Vranka, Hofrej, Goliáš, Blaško 

 

Rozhodovali: Odrobina - , 

 

Divákov: 28 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Vranov nad Topľou Bardejov 4 - 3 (2 - 1) 

 

Góly: 4. S. Tutko, 19. O. Rapčo, 45.,60. P. Blaško - 26.,57. B. Kračanský, 42. pen P. Bombík 

 

MFK Vranov nad Topľou: Vasiľ - Novák, Závada, Henderson, Regec, Mráţik, Nemčík, Rozkoš, Demčák, Blaško, Sabol, 

Bakai, Tutko, Mitrišin, Košuda, Bodnár, Mihalčin, Juhás, Rapčo 

 

Partizán Bardejov: Pekár - Hoďo, Marko, Ščerba, Tvardzík, Petrišák, Kačmár, Sopko, Bombík, Kmec, Kračanský, Stolárik, 

Mokriš, Zavacký, Lukáč, Balaščák, Šima, Benka, Muzelák 

 

Rozhodovali: Verčimák - , 
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Divákov: 20 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Prešov VSS Košice 14 - 5 (7 - 3) 

 

Góly: 3. Š. Silvai, 5.,38.,40.,45. R. Kaľavský, 8.,8.,55. A. Horvát, 16. J. Kandala, 17. S. Krištof, 22. pen P. Guľaša, 31.,35. 

R. Šoltés, 50. M. Švec - 10. I. Timko, 12. M. Valčiš, 22. pen,35. A. Migač, 56. P. Gamrát 

 

1. FC TATRAN Prešov: Šimko - Radačovský, Kuchár, Molčan, Didik, Krištof, Horvát, Kaľavský, Tkáč, Šoltés, Kandala, 

Guľaša, Švec, Legnavský, Silvai, Olexa, Kundrát, Pomfy 

 

FC VSS Košice: Repko - Valík, Tóth, Šalitroš, Rojček, Špánik, Buróci, Skonc, Fleischer, Migač, Boroš, Timko, Fekete, 

Bobák, Matis, Gamrát, Valčiš 

 

Rozhodovali: Marchevský - , 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 

 

Michalovce Spišská Nová Ves 8 - 1 (5 - 1) 

 

Góly: 1.,16.,17. A. Michalov, 13. R. Balog, 30.,36. N. Matta, 33. P. Škarupa, 38. M. Zvalčák - 17. A. Bašista 

 

MFK Zemplín Michalovce: Ţofčák - Tancoš, Drahokoupil, Balog, Škarupa, Macko, Kubičina, Michalov, Bača, Lichvár, 

Ševeček, Matta, Fenin, Pira, Činčár, Chovanec, Ľoch, Zvalčák, Šurík 

 

FK Spišská Nová Ves: Jendrál - Hurajt, Lipták, Kubík, Capák, Hurtuk, Faltin, Čop, Andráš, Bašista, Kovaľ, Tomaščík, 

Sopkovič, Revaj, Bednár, Kováč, Mika, Buza, Macko, Babej, Klempár 

 

Rozhodovali: Končík - , 

 

Divákov: 30 

 

C skup. - 8. kolo - 15.09.2015 - 10:00 
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Trebišov Snina 5 - 2 (2 - 1) 

 

Góly: 21. S. Kovalčin, 26. pen S. Loffay, 50. B. Horváth, 59. E. Lajčiak, 60. S. Vandţura - 28. D. Fedorco, 49. J. Prokop 

 

Ţlté karty: 60. Borčík 

 

SLAVOJ Trebišov: Bajus - Cifranič, Demeter, Rudik, Borčík, Vandţura, Pálfi, Loffay, Lajčiak, Horváth, Popeláš, Halkai, 

Demeter, Kaňuch, Ţiga, Belej, Kovalčin, Fazekaš 

 

MFK Snina: Lajtár - Čiţmár, Ţukovič, Maťoška, Sejna, Terpák, Prokop, Kroka, Legemza, Vaľko, Fedorco, Feltovič, 

GALANDA, DICKÝ, BOGA, Gazda, Čopík, Švajka 

 

Rozhodovali: Takáč - , 

 

Divákov: 50 

 

FK Poprad - MFK Zemplín Michalovce 0:3 (:) 

Góly: Bača (5, 58), Ľoch (8) 

Rozhodoval: M. Odrobina 

Divákov: 22 

 

FK Dukla Banská Bystrica - Partizán Bardejov 9:1 (:) 

Góly: Lukáč (25, 33, 52), Burák (8), Rusko (12), Praţenica (15), Brada (23), Penov (26), Gura (47) - Bombík (60) 

Rozhodoval: S. Horný 

Divákov: 30 

 

8. kolo - 29.05.2016 - 11:00 

 

VSS Košice Podbrezová 0 - 0 

 

Divákov: neznámy 

 

8. kolo - 29.05.2016 - 10:00 

 

Vranov nad Topľou Snina 0 - 0 

 

Divákov: neznámy 
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8. kolo - 29.05.2016 - 11:00 

 

Spišská Nová Ves Ruţomberok 0 - 0 

 

Rozhodovali: Čop - , 

 

Divákov: neznámy 

 

MŠK Ţilina - 1. FC Tatran Prešov 15:3 (:) 

Góly: Bechný (5, 12, 17, 22), Šoška (27, 49, 59), Satina (4, 35), Jakubík (28, 51), Hruška (1), Hroza (36), Šeroň (47), 

Halúska (59) - Šoltés (3, 34), Kaľavský (16) 

Rozhodoval: P. Širanec 

Divákov: 20 

 

MŠK Námestovo - MŠK Fomat Martin 10:5 (:) 

Góly: Záhumenský (4, 8), Luka (11, 56), Pečarka (17), Betušťák (26), Pňaček (26), Kubasák (40), Straka (41), Laštík (48) 

- Fazika (7), Palider (32), Maroš (43), Maroš (55), Kulich (55) 

Rozhodoval: P. Lepáčková 

Divákov: 20 

 

MŠK Rimavská Sobota - Jupie Podlavice Badín 3:11 (:) 

Góly: Machyniak (19), Martinec (29), Kuzma (55 pen) - Sihelský (15, 54, 58), Ihring (16, 44), Rusko (33, 39), Necpál (38, 

50), Svrčina (19), Jahoda (59) 

Rozhodoval: O. Belán 

Divákov: 80 

 

FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa - MFK Lokomotíva Zvolen 19:2 (:) 

Góly: Tatar (1 pen, 2, 4, 32, 46), Kukučka (19, 19, 51, 59), Šuster (15, 52), Rosenberg (25, 50), Skladan (33, 39), Rajčan 

(14), Beňo (16), Urgela (25 pen), Krčmár (47) - Jaroš (40), Pardus (45) 

Rozhodoval: M. Hlaváčik 

Divákov: 100 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 
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1.115.  Vlak zabil dôchodkyňu 

 [Plus jeden deň; 125/2016; 30/05/2016; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 
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Tragédia, pri ktorej zahynula 84-ročná ţena, sa stala v sobotu na priecestí v Smiţanoch v okrese Spišská Nová Ves. 

 

Dôchodkyňu tam zrazil prechádzajúci rýchlik z Česka. Podľa polície ţena pešo prechádzala cez svetelnou signalizáciou a 

závorami zabezpečené priecestie. Alkohol u 52-ročného rušňovodiča nezistili. sita 

 

Späť na obsah 

 

1.116.  Vlak zrazil na priecestí dôchodkyňu (+ 84) 

 [Nový Čas; 125/2016; 30/05/2016; s.: 6; iglu, vr, tasr ; Zaradenie: VÝCHOD] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Rýchlik z Česka v obci Smiţany (okr. Spišská Nová Ves) v sobotu poobede na ţelezničnej trati 

Košice - Bratislava zrazil dôchodkyňu Helenu (+ 84) zo Smiţian. Podľa doteraz dostupných informácií ţena pešo 

prechádzala cez priechod so svetelnou signalizáciou a závorami od osady do obce vo chvíli, keď tadiaľ prichádzal rýchlik. 

Privolaná lekárka skonštatovala, ţe ţena utrpela zranenia nezlučiteľné so ţivotom. ,,Poţitie alkoholu u rušňovodiča (52) z 

Česka polícia nezistila. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci usmrtenia," uviedol policajný hovorca Alexander 

Szabó. 
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