
Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 6. 2016 

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

 

1. Spišská Nová Ves 

1.1. Nová linka Turkish Airlines linka ponúka až 289 destinácií: Z Košíc do New Yorku už od 490 E! 

     [cas.sk; 17/06/2016; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: Správy] 

1.2. Slovenský hokej povedie bývalý šéf IT firmy 

     [zive.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: zive.sk] 

1.3. Švehla viac veril Turanovi, Lašák chce v Kohútovi tvrdého šéfa 

     [hokej.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.4. Majú výborný zrak a ostré pazúry: Peter(45) sa pýši naozaj nezvyčajnými a vzácnymi kamarátmi! 

     [cas.sk; 17/06/2016; Zdeněk Kovář, Novy Cas ; Zaradenie: Tip od Vás] 

1.5. Dar prírody na nezaplatenie neďaleko Spišskej: Ľudia si čapujú tekutý poklad! FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 17/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Udalosť roka v našom meste sa už blíži: Spišské trhy odokryli svoje lákadlá! 

     [spisska.dnes24.sk; 17/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.7. V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

     [24hod.sk; 17/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.8. V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

     [teraz.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.9. V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

     [korzar.sme.sk; 17/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.10. Novým prezidentom SZĽH je Martin Kohút. Tibor Turan prehral o 23 hlasov 

     [poprad.dnes24.sk; 17/06/2016; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.11. Macinská v Žiline vybojovala titul 

     [korzar.sme.sk; 17/06/2016; Anton Onder ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.12. Policajné hliadky na Slovensku 17.6.2016 

     [automix.atlas.sk; 17/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

1.13. VIDEO: Prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja je Martin Kohút 

     [infospravy.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej] 

1.14. SZĽH má nového prezidenta: Stal sa ním Martin Kohút 

     [netky.sk; 17/06/2016; TASR ] 

1.15. Slovenský hokej má nového šéfa, Neviem sľúbiť výsledky, vyhlásil 

     [hnonline.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.16. Vietor láme stromy na Orave a Liptove 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 17/06/2016;  Ľubomír Bajaník; Zaradenie: z domova] 

1.17. Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v SNV 

     [Rádio Košice, 11:00; Správy; 17/06/2016;  Silvia Karasová; Zaradenie: z domova] 

1.18. Macinská v Žiline vybojovala titul 

     [Korzár; 142/2016; 18/06/2016; s.: 8; ANTON ONDER ; Zaradenie: šport] 

1.19. Miss Spiša 2016 Novovešťanka Denisa Hojnošová 

     [korzar.sme.sk; 18/06/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 
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1.20. Miss Spiša je už známa: Najkrajšou ženou regiónu sa stala Novovešťanka Denisa! 

     [spisska.dnes24.sk; 18/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.21. V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

     [netky.sk; 18/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

1.22. Spravodajský súhrn celého týždňa: 5 článkov, ktoré Novovešťanov zaujali najviac 

     [spisska.dnes24.sk; 19/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.23. Expedícia na Mars "odletela" aj s mladou Novomešťankou 

     [sme.sk; 19/06/2016; Martin Šimovec ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

1.24. Novou Miss Spiša sa stala Novovešťanka 

     [korzar.sme.sk; 19/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.25. "Sú bité a drezúrované" 

     [kosicednes.sk; 19/06/2016; košice:dnes ; Zaradenie: Udalosti] 

1.26. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 20. júna 

     [korzar.sme.sk; 19/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.27. Kam za kultúrou - pondelok 20. júna 

     [korzar.sme.sk; 19/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

1.28. Uzavreli pakt o neútočení, dohodli sa, kto vyhrá 

     [korzar.sme.sk; 19/06/2016; Bohuš Matia ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.29. Spoza volantu sa vytackal opitý muž 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 19/06/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.30. Novou Miss Spiša sa stala Novovešťanka 

     [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 6; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: Región] 

1.31. Dieťa sa zranilo, spadlo z bicykla 

     [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 8; tasr ; Zaradenie: Región] 

1.32. Uzavreli pakt o neútočení, dohodli sa, kto vyhrá... 

     [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 23; BOHUŠ MATIA ; Zaradenie: Šport] 

1.33. Top halušky varia Srbi 

     [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 8; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: Región] 

1.34. Denisa (19) očarila aj Peťa Cmorika 

     [Nový Čas; 143/2016; 20/06/2016; s.: 8; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.35. Z 9 krások vybrali cez víkend Miss Spiša 2016: Rusalka Denisa očarila aj Peťa Cmorika! 

     [cas.sk; 20/06/2016; Zdenek Kovář, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Nová linka Turkish Airlines linka ponúka až 289 destinácií: Z Košíc do New Yorku už od 

490 E! 

 [cas.sk; 17/06/2016; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/413740/nova-linka-turkish-airlines-linka-ponuka-az-289-destinacii-z-kosic-do-new-yorku-uz-od-490/ 

http://www.cas.sk/clanok/413740/nova-linka-turkish-airlines-linka-ponuka-az-289-destinacii-z-kosic-do-new-yorku-uz-od-490/
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Z metropoly východu do populárnych exotických destinácií. Turkish Airlines vo štvrtok otvorili v Košiciach novú pravidelnú 

linku do Istanbulu. 

 

Päť rokov po sebe najlepší letecký prepravca v Európe je veľkou výzvou pre rozvoj turizmu a aj obchodu. S prestupom 

cez Turecko sa totiž už za zhruba dve hodiny dá spojiť prakticky s celým svetom a za prijateľné ceny. Z novej linky sa 

tešia nielen na košickom letisku, možnosť vycestovať do obľúbených exotických destinácií potešila ľudí z celého východu. 

"Získajú nové dovolenkové zážitky a s malou zastávkou v Istanbule sa dostanú rýchlo prakticky do celého sveta. Tieto 

aerolínky totiž ponúkajú nateraz až 289 destinácií na všetkých kontinentoch. Okrem turistov však toto spojenie určite 

využijú aj obchodníci," povedal riaditeľ košického letiska Michael Tmej. 

 

Lety do Istanbulu a naspäť - vždy v utorok, štvrtok a piatok – potrvajú Airbusom 319 niečo vyše dvoch hodín. Zástupcovia 

prepravcu počas otvorenia pravidelnej linky zdôraznili, že kladú veľký dôraz na bezpečnosť a komfort cestujúcich. 

"Približuje sa nám svet, najmä smerom na východ. Napríklad Maldivy, Maurícius, Seychely či Bangkok sú dostupnejšie a 

za celkom prijateľné ceny," uviedol majiteľ leteckej agentúry Ladislav Hudák. 

 

Podľa jeho kolegyne z ďalšej košickej cestovnej agentúry Eleny Gregovej je Istanbul sám osebe zaujímavý, navyše treba 

prirátať práve vhodné prestupové možnosti na exotické dovolenky. "Doteraz museli cestujúci z nášho regiónu cestovať 

len cez Viedeň, Budapešť či najnovšie aj Varšavu. Nový prepravca však zvyšuje konkurenciu, čo by malo znížiť ceny 

leteniek. Turci majú navyše výborný servis na palubách lietadiel," dodala. 

 

Ako ste spokojní s novým prepravcom? 

 

Táňa Dugasová (48), Prešov: "Je pohodlné letieť z Košíc až do Antalye. Neprekáža mi ani prestup v Istanbule. Spiatočná 

letenka ma vyšla asi 150 eur." 

 

Ivana (21), Prešov: "Cestujem individuálne na Tureckú riviéru a nemusím hľadať spojenie zo vzdialenejšieho letiska v 

zahraničí. Moja letenka stála 150 eur." 

 

Alexandra (32) a Ján (37) Jasečkovci zo Spišskej Novej Vsi s deťmi Gregorom (5) a Margarétou (2): "Pochvaľujeme si, 

v Turecku máme rodinu a táto linka je naozaj ideálna. Spiatočná letenka pre dospelého stála len 90 eur." 

 

Ceny spiatočných leteniek (cez Istanbul) 

 

Maldivy: od 690 E 

 

Maldivy: od 690 E 
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Maurícius: od 809 E 

 

Bangkok: od 490 E 

 

Peking: od 469 E 

 

Tokio: od 549 E 

 

New York: od 490 E 

 

Foto: 

 

Turkish Airlines od štvrtka lietajú na pravidelnej linke Košice-Istanbul a späť. Zdroj - laz 

 

Táňa (48), Prešov Zdroj - laz 

 

Ivana (21), Prešov Zdroj - laz 

 

Alexandra (32) a Ján (37) zo Spišskej Novej Vsi s deťmi Gregorom (5)... Zdroj - laz 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Slovenský hokej povedie bývalý šéf IT firmy 

 [zive.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: zive.sk] 

http://www.zive.sk/clanok/115619/slovensky-hokej-povedie-byvaly-sef-it-firmy 

 

Novým prezidentom sa stal Martin Kohút, získal 150 hlasov. 

 

Martin Kohút (zdroj: TASR) Igora Nemečka nahradí vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 

Martin Kohút. Rozhodli o tom delegáti štvrtkového mimoriadneho kongresu, ktorí ho v tajnej voľbe podporili 

nadpolovičnou väčšinou 150 hlasmi. Zdolaným kandidátom bol Tibor Turan. 

 

Na najdôležitejšej fáze štvrtkového kongresu - voľbe členov do orgánov SZĽH - sa v úvode zúčastnilo 69 delegátov z 

celkového počtu 71 a mali k dispozícii 278 hlasov z 280. Tajná voľba sa začala po 17-tej zostupne od delegátov s 

najvyšším potom hlasov. O päť hodín neskôr spoznala volebná komisia meno nového zväzového šéfa, no keďže 

podpresedov Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov nie, jej predseda Ladislav Szuťányi vyhlásil 2. kolo. To už prebehlo 

rýchlejšie, keďže delegáti mali k dispozícii len dva hlasovacie lístky a ich počítanie bolo výrazne jednoduchšie. Dovedna 

tak mimoriadny kongres SZĽH trval viac ako 14 hodín. 

 

http://www.zive.sk/clanok/115619/slovensky-hokej-povedie-byvaly-sef-it-firmy
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Nový prezident Kohút je súčasťou slovenského hokeja od roku 2007, keď začal sponzorovať reprezentačné áčko. 

Pätnásť rokov šéfoval IT spoločnosti a neskôr sa stal jej viceprezidentom pre Európu. Do štruktúr SZĽH sa prepracoval 

po minuloročnom kongrese, keď si ho Igor Nemeček vybral do 7-členného Výkonného výboru ako skúseného a 

úspešného manažéra. Za necelý rok vo zväze sa Kohút venoval predovšetkým oblastiam marketingu a ekonomiky, 

zaslúžil sa o zlepšenie finančnej situácie SZĽH a jeho stabilizáciu. Podporovali ho viacerí bývalí hokejisti na čele s 

Richardom Lintnerom, Ľubomírom Višňovským či Miroslavom Šatanom, ktorý by sa mal podľa predvolebných vyjadrení 

stať generálnym manažérom reprezentácie. Kohútov protikandidát vo štvrtkovej prezidentskej voľbe bol bývalý dlhoročný 

funkcionár popradského hokeja a kolega z VV Tibor Turan, no ten s podporou Žigmunda Pálffyho či Jozefa Stümpela 

neuspel. 

 

Kohút postavil svoj volebný program na štyroch oporných bodoch - infraštruktúra, mládež, vzdelávanie a organizácia 

športových podujatí. V súvislosti s rozvojom mládeže chce spustiť projekt hokejových akadémií na princípe osemročných 

gymnázií. Mladí hokejisti vo veku od 10 do 18 rokov sa budú vzdelávať v oblasti cudzích jazykov a ďalších športových 

zručností. Smelé ambície Kohút deklaroval v súvislosti so zlepšením infraštruktúry. Počas trojročného obdobia vo funkcii 

prezidenta SZĽH chce s pomocou Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) inovovať slovenské zimné štadióny natoľko, 

aby spĺňali moderné kritériá a aby im v hierarchii svetovej kvality patrila aspoň siedma priečka. 

 

Záverečným bodom programu je organizácia športových podujatí, pri ktorých plánuje od sezóny 2017/2018 upraviť hrací 

formát všetkých súťaží. Dôraz kladie aj na dva domáce svetové šampionáty - v roku 2017 MS do 18 rokov v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi a o dva roky neskôr MS elitnej kategórie v Bratislave a Košiciach. 

 

(TASR) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Švehla viac veril Turanovi, Lašák chce v Kohútovi tvrdého šéfa 

 [hokej.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/2016/clanok141910-Svehla_viac_veril_Turanovi_Lasak_chce_v_Kohutovi_tvrdeho_sefa.htm?utm_source=rss 

 

Igora Nemečka nahradí vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Rozhodli o tom 

delegáti štvrtkového mimoriadneho kongresu, ktorí ho v tajnej voľbe podporili nadpolovičnou väčšinou 150 hlasmi. 

Zdolaným kandidátom bol Tibor Turan. Do nového Výkonného výboru sa dostali okrem prezidenta aj Jozef Stümpel, 

Róbert Švehla či Peter Oremus, naopak chýbať v ňom bude súčasný šéf Tipsport Ligy Richard Lintner či bývalý úspešný 

obranca Ľubomír Višňovský. 

 

Kohút predstúpil po náročnom boji pred novinárov s úsmevom. "Prežili sme dlhý čas a dnes sa začína nový deň. Verím, 

že sa začína aj v hokejovom hnutí. Ľudia rozhodli, že chcú zmenu a tá je reprezentovaná mojím programom. Pokúsim sa 

využiť svoje skúsenosti, znalosti a všetko to, čo som sa naučil v doterajšej praxi, aby sme slovenskému hokeju pomohli. 

http://www.hokej.sk/2016/clanok141910-Svehla_viac_veril_Turanovi_Lasak_chce_v_Kohutovi_tvrdeho_sefa.htm?utm_source=rss
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Neviem sľúbiť výsledky, ale viem sľúbiť, že hokejové hnutie sa posunie vpred," povedal na prvej tlačovej konferencii 

Kohút. 

 

Turan sa po konci hlasovania 1. kola oficiálne vyjadril, že ak dostane všetky sľúbené hlasy, mal by sa stať prezidentom 

SZĽH. Realita však bola iná, v súboji s Kohútom prehral o 23 hlasov. "Samozrejme, že som sklamaný. Prísľuby, ktoré 

som mal, nás predurčovali k tomu, že by sme voľby mali vyhrať. Získal som ďalšiu životnú skúsenosť, že človek sa môže 

spoľahnúť jedine sám na seba. Na druhej strane sa teším, že to takto vyšlo, pretože ľuďom, ktorí budú viesť slovenský 

hokej, vôbec nezávidím. Martinovi Kohútovi gratulujem, prajem mu všetko dobré, aby sa mu podarilo vyviesť hokej z 

krízy. Chcel by som poďakovať ľuďom okolo mňa, volebnému tímu, rodičom, priateľke aj dcéram. Spoluprácu s Martinom 

Kohútom by som neprijal," povedal sklamaným hlasom Turan. 

 

Nová zväzová exekutíva bude mať jedenásť členov. Okrem prezidenta v nej bude sedieť Jozef Stümpel za hráčov, 

Róbert Švehla za reprezentáciu, Peter Oremus s Michalom Longauerom za mládež, Róbert Ľupták za tímy I. ligy, 

Ladislav Gross za tímy II. ligy a František Sucharda za tipsportligové kluby. Kandidát Nových Zámkov dostal od delegátov 

kongresu nadpolovičnú väčšinu 168 hlasov a v súboji zdolal Richarda Lintnera. Podľa rozhodnutia Športovej rady Pro-

Hokeja mala ísť najvyššia súťaž do volieb len s jediným kandidátom - Lintnerom - no napokon sa na nej zúčastnil aj 

Sucharda a vyhral. "V princípe to nie je žiadny problém. Budeme vychádzať z našich interných rozhodnutí a túto situáciu 

budeme riešiť. Viac k tomu nemám čo povedať," stroho konštatoval Lintner. Zostavajúcimi dvomi členmi VV budú šéf 

Súťažnej komisie a Ekonomicko-marketingovej komisie. Za športových odborníkov by mal napokon zasadnúť do VV Ivan 

Droppa, ktorý sa vzdal člena Dozornej rady, keďže tieto funkcie sú nezlúčiteľné. 

 

Na najdôležitejšej fáze štvrtkového kongresu - voľbe členov do orgánov SZĽH - sa v úvode zúčastnilo 69 delegátov z 

celkového počtu 71 a mali k dispozícii 278 hlasov z 280. Tajná voľba sa začala po 17-tej zostupne od delegátov s 

najvyšším potom hlasov. O päť hodín neskôr spoznala volebná komisia meno nového zväzového šéfa, no keďže 

podpresedov Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov nie, jej predseda Ladislav Szuťányi vyhlásil 2. kolo. To už prebehlo 

rýchlejšie, keďže delegáti mali k dispozícii len dva hlasovacie lístky a ich počítanie bolo výrazne jednoduchšie. Dovedna 

tak mimoriadny kongres SZĽH trval viac ako 14 hodín. 

 

Nový prezident Kohút je súčasťou slovenského hokeja od roku 2007, keď začal sponzorovať reprezentačné áčko. 

Pätnásť rokov šéfoval IT spoločnosti a neskôr sa stal jej viceprezidentom pre Európu. Do štruktúr SZĽH sa prepracoval 

po minuloročnom kongrese, keď si ho Igor Nemeček vybral do 7-členného Výkonného výboru ako skúseného a 

úspešného manažéra. Za necelý rok vo zväze sa Kohút venoval predovšetkým oblastiam marketingu a ekonomiky, 

zaslúžil sa o zlepšenie finančnej situácie SZĽH a jeho stabilizáciu. Podporovali ho viacerí bývalí hokejisti na čele s 

Richardom Lintnerom, Ľubomírom Višňovským či Miroslavom Šatanom, ktorý by sa mal podľa predvolebných vyjadrení 

stať generálnym manažérom reprezentácie. Kohútov protikandidát vo štvrtkovej prezidentskej voľbe bol bývalý dlhoročný 

funkcionár popradského hokeja a kolega z VV Tibor Turan, no ten s podporou Žigmunda Pálffyho či Jozefa Stümpela 

neuspel. 
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Kohút postavil svoj volebný program na štyroch oporných bodoch - infraštruktúra, mládež, vzdelávanie a organizácia 

športových podujatí. V súvislosti s rozvojom mládeže chce spustiť projekt hokejových akadémií na princípe osemročných 

gymnázií. Mladí hokejisti vo veku od 10 do 18 rokov sa budú vzdelávať v oblasti cudzích jazykov a ďalších športových 

zručností. Smelé ambície Kohút deklaroval v súvislosti so zlepšením infraštruktúry. Počas trojročného obdobia vo funkcii 

prezidenta SZĽH chce s pomocou Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) inovovať slovenské zimné štadióny natoľko, 

aby spĺňali moderné kritériá a aby im v hierarchii svetovej kvality patrila aspoň siedma priečka. Záverečným bodom 

programu je organizácia športových podujatí, pri ktorých plánuje od sezóny 2017/2018 upraviť hrací formát všetkých 

súťaží. Dôraz kladie aj na dva domáce svetové šampionáty - v roku 2017 MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi a o dva roky neskôr MS elitnej kategórie v Bratislave a Košiciach. 

 

Lintner po roku opäť pocítil trpkosť prehry. Vlani na kongrese neuspel v súboji o prezidentskú stoličku s Igorom 

Nemečkom, tentoraz ťahal za kratší koniec v dueli o miesto vo Výkonnom výbore. Napriek osobnému neúspechu sa tešil 

z prezidentskej funkcie pre Martina Kohúta, ktorého so svojím hnutím podporoval. "Myslím si, že dnes urobil slovenský 

hokej jeden veľký krok vpred. To znamená, že je to zaujímavá platforma na to, aby sme urobili aj ďalšie kroky. Martinovi 

gratulujem. Má pred sebou veľa práce, budem mu držať palce a snažiť sa mu byť nápomocný," povedal šéf Pro-Hokeja. 

 

Súčasný generálny manažér reprezentačného áčka Róbert Švehla sa viac prikláňal na Turanovu stranu. Keďže ten vo 

voľbe neuspel, teší ho aspoň dôvera delegátov v jeho osobu pri kandidatúre o členstvo vo Výkonnom výbore. Dostal 

dovedna 154 hlasov, čím zdolal jediného súpera Ľubomíra Višňovského. "Osobne som dával viac šancí Tiborovi, ale 

akceptujem voľbu. Vyhral som s dosť veľkým náskokom nad Višňom, takže nechcem sklamať ľudí. Uvidíme, ako to pôjde 

a čo sa bude diať. Poznám skoro všetkých chalanov okrem pána Suchardu. Čo sa týka Lintnera, vieme, aké kauzy tam 

boli. Extraligové kluby sa rozhodli tak, ako sa rozhodli." 

 

Podľa Jána Lašáka treba s procesom skvalitnenia súčasného stavu slovenského hokeja začať čo najskôr. "Nie je čas 

oslavovať. Dostali sa tam bývali hokejisti Droppa, Stümpel, ľudia, z ktorých mám pocit, že chcú robiť hokej dobre. Sú tam 

aj mená, ktoré podľa mňa až tak nepomôžu, ale môžem sa mýliť. Rád by som sa mýlil. Je veľmi ťažké, aby sa zhodlo 

jedenásť ľudí, takže určité problémy tam isto budú. Tam sa ukáže, aký bude šéf zväzu. Podľa mňa by mal ísť tvrdou 

rukou, nepripúšťať nejaké veľké diskusie, ale viesť to tak, že každý by sa mal venovať tomu, v čom sa vyzná. 

 

MARTIN KOHÚT 

- narodený 20. februára 1971 v Michalovciach 

- vyštudoval výpočtovú techniku a informatiku v Košiciach 

pracovné zaradenie: prezident SZĽH (od júna 2016), viceprezident spoločnosti NESS Technologies Slovensko pre 

Európu 

minulé funkcie: šéf IT spoločnosti NESS (15 rokov), od roku 2007 sponzor slovenskej hokejovej reprezentácie, od júna 

2015 člen Výkonného výboru SZĽH 
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1.4.  Majú výborný zrak a ostré pazúry: Peter(45) sa pýši naozaj nezvyčajnými a vzácnymi 

kamarátmi! 

 [cas.sk; 17/06/2016; Zdeněk Kovář, Novy Cas ; Zaradenie: Tip od Vás] 

http://www.cas.sk/clanok/414018/maju-vyborny-zrak-a-ostre-pazury-peter-45-sa-pysi-naozaj-nezvycajnymi-a-vzacnymi-kamaratmi/ 

 

K jeho záľubám patria dravce odchované v zajatí. Peter Mihuc (45) z Mlynkov (okr. Spišská Nová Ves) je milovníkom 

prírody telom i dušou. 

 

Sokoliar sa stará o niekoľko operencov, o dva samce orla skalného, Loba (5) a Joka (15) a tiež o sovu plamienku 

driemavú - Evelin (3). Snaží sa im vytvoriť také podmienky, aby boli spokojné a aby v nich rozvíjal ich prirodzené 

inštinkty. 

 

K poľovníctvu a nakoniec sokoliarstvu priviedla Petra Mihuca láska k prírode, je aj členom Slovenského klubu sokoliarov. 

Človek je podľa jeho slov dravcom len partner. "Orol sa ako dravec rozhoduje sám. Má rôzne povahy a podľa toho aj 

predpoklady," vraví chovateľ. Pokračuje, že orly nepočúvajú na slovo ako pes, keď zakričí, ignorujú ho. "Nie som ich 

pánom, chovateľa považujú len za dobrého kamaráta, s ktorým občas aj súperia," uviedol Mihuc. 

 

Čo sa týka stravy, potrebujú tieto operence kvalitné surové mäso, niekedy im však stačí málo. Keď lietajú viac, tak 

skonzumujú vyše 200 gramov, hlavnou zásobárňou sú kurčatá vyradené z chovov. "Keď orol loví, prebudí sa v ňom 

inštinkt, neraz na to doplatí aj zranením. Stáva sa, že orol zaletí z dohľadu, hovoríme tomu, že zblúdil. Nakoniec ho treba 

dohľadať," hovorí sokoliar a dodáva, že všetko je o dôvere. 

 

"Akceptuje ma ako partnera a nemá problém sa vrátiť na rukavicu. Pri dlhodobom chove ma samce pokladajú dokonca 

za samicu. V čase toku samec žiarli na konkurenciu," vysvetlil chovateľ. Dravce momentálne preperujú (menia perie) a 

držia sa v pokoji. Šetria energiu na obnovu peria, lovia len vtedy, keď na to majú. "Ich predpokladmi sú vynikajúci zrak, 

letová technika a dokonalé zbrane - pazúry a zobák," dodal na záver Mihuc. 

 

OROL SKALNÝ 

 

Orly voľne žijúce v prírode lovia hraboše aj líšky, čo je niekedy aj desaťnásobok ich hmotnosti. V EÚ a na Slovensku 

platia pre ochranu týchto majestátnych, voľne žijúcich dravcov prísne pravidlá. V prípade nájdenia zraneného dravca 

treba volať číslo 112. Možno aj vďaka tomu sa môžeme pochváliť, že sme krajinou, kde hniezdi niekoľko druhov orlov a 

žijú vlci či rys. 

 

Foto: 

 

Peter Mihuc (45) má netradičnú záľubu. Zdroj - Zdeněk Kovář 

 

http://www.cas.sk/clanok/414018/maju-vyborny-zrak-a-ostre-pazury-peter-45-sa-pysi-naozaj-nezvycajnymi-a-vzacnymi-kamaratmi/
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Orol skalný Lobo má päť rokov a je vo výbornej kondícii. Zdroj - Zdeněk Kovář 

 

Peter Mihuc (45) so svojou plamienkou driemavou Evelin (3). Zdroj - Zdeněk Kovář 
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1.5.  Dar prírody na nezaplatenie neďaleko Spišskej: Ľudia si čapujú tekutý poklad! FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 17/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dar-prirody-na-nezaplatenie-nedaleko-spisskej-ludia-si-capuju-tekuty-poklad-foto-241674 

 

 Škoda nevyužiť dar z prírody a ešte keď je zadarmo. Reč je o tekutom poklade, ktorý nájdete v dedine v okrese Spišská 

Nová Ves. Bonusom pre návštevníkov je aj naozaj krásne prostredie. 

 

Osviežujúca odmena zadarmo a rovno z prírody. Aj toto sa dá zažiť v obci Slatvina. Náš okres totiž nie je len o Spišskej. 

Dôkazom toho je krásna príroda v okolitých dedinkách, ktorú radi na prechádzky využívame, aj keď by sme mohli ešte 

viac. 

 

Známa aj za hranicami 

 

Veď príjemných miest na oddych je naozaj dosť. A príroda nám okrem relaxačne pôsobiaceho prostredia núka aj 

všakovaké dary. Jeden z nich môžete nájsť len 25 kilometrov od nášho mesta v neveľkej dedine Slatvina. Na hornom 

konci obce vás čaká osviežujúci dar z prírody a navyše zadarmo. Nachádza sa tam totižto prameň, kde si môžu ľudia 

nabrať chutnú minerálnu vodu. 

 

Prameň je zachytený v šachtovej studni, ktorá je umiestnená pod budovou. Ako nám prezradil starosta Vladislav Vrábel, 

prameň vyviera v budove, ktorá niekedy za čias socializmu slúžila ako miestny národný výbor. Predtým však slúžila ako 

plnička práve tejto minerálnej vody. V tých časoch podľa slov starostu dokázali vtedajší zamestnanci naplniť za 24 hodín 

5000 fliaš. Slatvinská minerálna voda sa potom vyvážala aj za hranice Slovenska. 

 

Nie len na pitie 

 

Dodnes je však tento prameň využívaný nie iba obyvateľmi Slatviny, ale aj širokého okolia. "Ja si pamätám dokonca časy, 

keď pri tomto prameni stáli ľudia v radoch a zastavovali tu plné autobusy turistov, aby si nabrali vodu do fliaš. Dnes sú už 

ľudia pohodlnejší, radšej si kúpia minerálku v obchode," povedal starosta. 

 

No sú aj takí, ktorí za vodou mieria pravidelne. Príkladom je aj Monika zo Spišskej Novej Vsi. "Vždy, keď mám cestu 

okolo, prídem si nabrať hneď niekoľko litrov aj do zásoby. Je veľmi príjemná a ja ju dokonca využívam okrem pitia aj do 

cesta na koláče," prezradila s tým, že takýto poklad z prírody by sme si mali vážiť a využívať jeho výhody. 

 

http://spisska.dnes24.sk/dar-prirody-na-nezaplatenie-nedaleko-spisskej-ludia-si-capuju-tekuty-poklad-foto-241674
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Zdroj - Dnes24.sk 
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1.6.  Udalosť roka v našom meste sa už blíži: Spišské trhy odokryli svoje lákadlá! 

 [spisska.dnes24.sk; 17/06/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/udalost-roka-v-nasom-meste-sa-uz-blizi-spisske-trhy-odokryli-svoje-lakadla-241645 

 

 Rok prešiel a opäť sa môžete tešiť na tradičnú akciu nášho mesta. Spišské trhy sa budú konať tak ako každý rok a to v 

júli. Okrem stánkov či kolotočov je pripravený aj bohatý kultúrny program. 

 

Tak, ako k letu patria prázdniny a dovolenky, tak k nášmu mestu patria Spišské trhy. Počas trhov je pripravený aj pestrý 

kultúrny program. Vyberajte už preto teraz, na čo skočíte… 

 

15. júl (piatok) 

 

- 10.00 Detské súbory Čhonoro a Khamoro Spišská Nová Ves 

- 10.30 X. ročník Slováci Slovákom – 1. časť programu ( Mládežnícky folklórny festival Slovákov žijúcich v zahraničí) 

- Folklórny súbor Turianska Dolina Turie Remety, Ukrajina 

- Folklórny súbor Ďatelinka z Varzaľa, Rumunsko 

- Folklórny súbor Skos Detvan Vojlovica, Srbsko 

- 12.30 Rozmarín, Duo Majorán, Senior, Lipa – Spevácke skupiny Spišská Nová Ves 

- 14.00 Ľudová hudba Romana Barabasa Spišská Nová Ves 

- 15.30 X. ročník – Slováci Slovákom – 2. časť programu 

- Folklórny súbor Turianska Dolina Turie Remety, Ukrajina 

- Folklórny súbor Ďatelinka z Varzaľa, Rumunsko 

- Folklórny súbor Skos Detvan Vojlovica, Srbsko 

- Karavana – koncert reggae skupiny Spišská Nová Ves 

 

18.00 Otvorenie 61. ročníka Spišského trhu 

 

- Skupina historického šermu JAGO, Folklórna skupina Šumiačan zo Šumiaca, Jakubko Hanzely, Folklórny súbor Čačina 

- Tanečný klub Meteor Košice 

- 19.00 Folklórne súbory Čačina, Čačinare – tance, piesne a hudba zo Spiša, Šariša a Zemplína) 

- Jožko Jožka – ľudový rozprávač 

 

ZABÁVA SA CELÉ MESTO 

 

- 21.00 Spišský Výber – rocková skupina Spišská Nová Ves 

http://spisska.dnes24.sk/udalost-roka-v-nasom-meste-sa-uz-blizi-spisske-trhy-odokryli-svoje-lakadla-241645
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- 21.50 He Guofeng- folkový hudobník, Čína 

- QIUE´S – rock and rollový spevák, Čína 

- 22.30 – 1.00 Starband – hudobná skupina Poprad 

 

16.júl (sobota) 

 

- 10.00 Na zemi dobre je mi – rozprávka pre deti 

- 11.00 Ľudová hudba Vlada Kubáňa Spišská Nová Ves 

- 12.00 Dychová hudba Železničiar 

- 13.30 X. ročník SLOVÁCI SLOVÁKOM – 3. časť programu 

- Folklórny súbor TURIANSKA DOLINA Turie Remety, Ukrajina 

- Folklórny súbor ĎATELINKA z Varzaľa, Rumunsko 

- Folklórny súbor SKOS DETVAN Vojlovica, Srbsko 

- 15.30 Shaman – rocková skupina Levoča 

- 17.30 The Colt – country-rocková skupina Spišská Nová Ves 

- 19.00 Mužská spevácka skupina Rusínske Holosy, Humenné 

- Peter Stašák – Kaviareň Slávia 

 

ZABÁVA SA CELÉ MESTO 

 

- 21.00 Chinaski – Populárna česká pop-rocková skupina 

- 22.30 – 1.00 Starmánia – hudobná skupina, Bratislava 

 

foto:archívne 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.7.  V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

 [24hod.sk; 17/06/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-slovenskom-raji-sa-pri-pade-z-bicykla-zranilo-stvorrocne-dievcatko-cl443782.html 

 

Ilustračná snímka 

 

Hrabušice 17. júna (TASR) – Horskí záchranári zo Slovenského raja pomáhali dnes popoludní štvorročnému dievčatku, 

ktoré spadlo z bicykla a poranilo si hlavu na Čingove v lokalite Lesnica. TASR o tom informovalo Operačné stredisko 

Horskej záchrannej služby. 

 

http://www.24hod.sk/v-slovenskom-raji-sa-pri-pade-z-bicykla-zranilo-stvorrocne-dievcatko-cl443782.html
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Záchranári ju na mieste ošetrili a v sprievode otca transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.8.  V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

 [teraz.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/slovensky-raj-pad-z-bicykla-zranenie/202312-clanok.html 

 

Záchranári ju na mieste ošetrili a previezli do nemocnice. 

 

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Hrabušice 17. júna (TASR) – Horskí záchranári zo Slovenského raja pomáhali dnes popoludní štvorročnému dievčatku, 

ktoré spadlo z bicykla a poranilo si hlavu na Čingove v lokalite Lesnica. TASR o tom informovalo Operačné stredisko 

Horskej záchrannej služby. 

 

Záchranári ju na mieste ošetrili a v sprievode otca transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 
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1.9.  V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

 [korzar.sme.sk; 17/06/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8206720/v-slovenskom-raji-sa-pri-pade-z-bicykla-zranilo-stvorrocne-dievcatko.html 

 

HRABUŠICE. Horskí záchranári zo Slovenského raja pomáhali v piatok popoludní štvorročnému dievčatku, ktoré spadlo z 

bicykla a poranilo si hlavu na Čingove v lokalite Lesnica. 

 

Informovalo o tom Operačné stredisko Horskej záchrannej služby. 

 

Záchranári ju na mieste ošetrili a v sprievode otca transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 
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1.10.  Novým prezidentom SZĽH je Martin Kohút. Tibor Turan prehral o 23 hlasov 

 [poprad.dnes24.sk; 17/06/2016; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/novym-prezidentom-szlh-je-martin-kohut-tibor-turan-prehral-o-23-hlasov-241588 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/slovensky-raj-pad-z-bicykla-zranenie/202312-clanok.html
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8206720/v-slovenskom-raji-sa-pri-pade-z-bicykla-zranilo-stvorrocne-dievcatko.html
http://poprad.dnes24.sk/novym-prezidentom-szlh-je-martin-kohut-tibor-turan-prehral-o-23-hlasov-241588
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 Igora Nemečka nahradí vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Rozhodli o tom 

delegáti štvrtkového mimoriadneho kongresu, ktorí ho v tajnej voľbe podporili nadpolovičnou väčšinou 150 hlasmi. 

Zdolaným kandidátom bol Tibor Turan. 

 

Do nového Výkonného výboru sa dostali okrem prezidenta aj Jozef Stümpel, Róbert Švehla či Peter Oremus, naopak 

chýbať v ňom bude súčasný šéf Tipsport Ligy Richard Lintner či bývalý úspešný obranca Ľubomír Višňovský. 

 

Kohút predstúpil po náročnom boji pred novinárov s úsmevom. "Prežili sme dlhý čas a dnes začína nový deň. Verím, že 

sa začína aj v hokejovom hnutí. Ľudia rozhodli, že chcú zmenu a tá je reprezentovaná mojím programom. Pokúsim sa 

využiť svoje skúsenosti, znalosti a všetko to, čo som sa naučil v doterajšej praxi, aby sme slovenskému hokeju pomohli. 

Neviem sľúbiť výsledky, ale viem sľúbiť, že hokejové hnutie sa posunie vpred," povedal na prvej tlačovej konferencii 

Kohút. 

 

Turan Kohútovi nezávidí 

 

Turan sa po konci hlasovania 1. kola oficiálne vyjadril, že ak dostane všetky sľúbené hlasy, mal by sa stať prezidentom 

SZĽH. Realita však bola iná, v súboji s Kohútom prehral o 23 hlasov. "Samozrejme, že som sklamaný. Prísľuby, ktoré 

som mal, nás predurčovali k tomu, že by sme voľby mali vyhrať. Získal som ďalšiu životnú skúsenosť, že človek sa môže 

spoľahnúť jedine sám na seba. Na druhej strane sa teším, že to takto vyšlo, pretože ľuďom, ktorí budú viesť slovenský 

hokej, vôbec nezávidím. Martinovi Kohútovi gratulujem, prajem mu všetko dobré, aby sa mu podarilo vyviesť hokej z 

krízy. Chcel by som poďakovať ľuďom okolo mňa, volebnému tímu, rodičom, priateľke aj dcéram. Spoluprácu s Martinom 

Kohútom by som neprijal," povedal sklamaným hlasom Turan. 

 

Čítajte aj Turan bude oddychovať s rodinou pri futbale. Neúspech berie ako prehru v predĺžení 

 

Do exekutívy sa nedostal Lintner 

 

Nová zväzová exekutíva bude mať jedenásť členov. Okrem prezidenta v ňom bude sedieť Jozef Stümpel za hráčov, 

Róbert Švehla za reprezentáciu, Peter Oremus s Michal Longauer za mládež, Róbert Ľupták za tímy I. ligy, Ladislav 

Gross za tímy II. ligy ako aj František Sucharda za tipsportligové kluby. Ten dostal od delegátov kongresu nadpolovičnú 

väčšinu 168 hlasov a v súboji zdolal Richarda Lintnera. Podľa rozhodnutia Športovej rady Pro-Hokeja mala ísť najvyššia 

súťaž do volieb len s jediným kandidátom – Lintnerom – no napokon sa na nej zúčastnil aj Sucharda z Nových Zámkov a 

vyhral. Zostavajúcimi dvomi členmi VV budú šéf Súťažnej komisie a Ekonomicko-marketingovej komisie. Za športových 

odborníkov by mal napokon zasadnúť do VV Ivan Droppa, ktorý sa vzdal funkcie člena Dozornej rady, keďže tieto funkcie 

sú nezlúčiteľné. 

 

Kongres trval dlhých 14 hodín 
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Na najdôležitejšej fáze štvrtkového kongresu – voľbe členov do orgánov SZĽH – sa v úvode zúčastnilo 69 delegátov z 

celkového počtu 71 a mali k dispozícii 278 hlasov z 280. Tajná voľba sa začala po 17-tej zostupne od delegátov s 

najvyšším potom hlasov. O päť hodín neskôr spoznala volebná komisia meno nového zväzového šéfa, no keďže 

podpresedov Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov nie, jej predseda Ladislav Szuťányi vyhlásil 2. kolo. To už prebehlo 

rýchlejšie, keďže delegáti mali k dispozícii len dva hlasovacie lístky a ich počítanie bolo výrazne jednoduchšie. Dovedna 

tak mimoriadny kongres SZĽH trval viac ako 14 hodín. 

 

Kohút sa dostal do SZĽH cez Nemečka 

 

Nový prezident Kohút je súčasťou slovenského hokeja od roku 2007, keď začal sponzorovať reprezentačné áčko. 

Pätnásť rokov šéfoval IT spoločnosti a neskôr sa stal jej viceprezidentom pre Európu. Do štruktúr SZĽH sa prepracoval 

po minuloročnom kongrese, keď si ho Igor Nemeček vybral do 7-členného Výkonného výboru ako skúseného a 

úspešného manažéra. Za necelý rok vo zväze sa Kohút venoval predovšetkým oblastiam marketingu a ekonomiky, 

zaslúžil sa o zlepšenie finančnej situácie SZĽH a jeho stabilizáciu. Podporovali ho viacerí bývalí hokejisti na čele s 

Richardom Lintnerom, Ľubomírom Višňovským či Miroslavom Šatanom, ktorý by sa mal podľa predvolebných vyjadrení 

stať generálnym manažérom reprezentácie. Kohútov protikandidát vo štvrtkovej prezidentskej voľbe bol bývalý dlhoročný 

funkcionár popradského hokeja a kolega z VV Tibor Turan, no ten s podporou Žigmunda Pálffyho či Jozefa Stümpela 

neuspel. 

 

Kohút postavil svoj volebný program na štyroch oporných bodoch – infraštruktúra, mládež, vzdelávanie a organizácia 

športových podujatí. V súvislosti s rozvojom mládeže chce spustiť projekt hokejových akadémií na princípe osemročných 

gymnázií. Mladí hokejisti vo veku od 10 do 18 rokov sa budú vzdelávať v oblasti cudzích jazykov a ďalších športových 

zručností. Smelé ambície Kohút deklaroval v súvislosti so zlepšením infraštruktúry. Počas trojročného obdobia vo funkcii 

prezidenta SZĽH chce s pomocou Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) inovovať slovenské zimné štadióny natoľko, 

aby spĺňali moderné kritériá a aby im v hierarchii svetovej kvality patrila aspoň siedma priečka. Záverečným bodom 

programu je organizácia športových podujatí, pri ktorých plánuje od sezóny 2017/2018 upraviť hrací formát všetkých 

súťaží. Dôraz kladie aj na dva domáce svetové šampionáty – v roku 2017 MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi a o dva roky neskôr MS elitnej kategórie v Bratislave a Košiciach. 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Macinská v Žiline vybojovala titul 

 [korzar.sme.sk; 17/06/2016; Anton Onder ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8206556/macinska-vziline-vybojovala-titul.html 

 

V Žiline usporiadali otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnom šprinte za účasti pretekárov z Ukrajiny, Poľska, 

Česka a Slovenska. 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8206556/macinska-vziline-vybojovala-titul.html
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KOŠICE. Preteky boli situované v historickom centre Žiliny. Organizátori pripravili pre pretekárov viaceré nástrahy formou 

uzavretých uličiek. 

 

V konkurencii 21 žien si titul majsterky Slovenska vybojovala Jana Macinská (ATU Košice), ktorá 1,8 km trať s 14 

kontrolami zabehla za 12:35 min. Len tri sekundy zaostala Barbora Pijáková (Sokol Pezinok) a tretia skončila Češka Jana 

Vyvodová (Magnus) za 13:35 min. Štvrtá finišovala Martina Papugová za 13:46 min. 

 

V mužskej kategórii z 34 štartujúcich pretekárov na 2,1 km trati s 20 kontrolami sa majstrom Slovenska stal Pavol 

Bukovác (Farmaceut Bratislava) za 11:53 min. pred Dávidíkom (Kobra BA) a Čechom Zbranekom. Z východniarov sa do 

elitnej desiatky prebojovali: 5. Martin Šmelík,...7. T. Mušinský,...9. M. Krajčík (všetci ATU Košice). 

 

V ďalších mládežníckych a veteránskych kategóriách z východniarov medaily získali: 

 

M-14E: 1. Martin Roháč, M-18E: 1. Dušan Sláma, M40-E: 1. Zdenko Roháč, M45-E: 1. Jozef Pollák, M50-E: 3. Peter 

Sláma, W-14E: 1. Ľuboslava Weissová, W-20E: 2. Andrea Papugová (všetci ATU Košice), W35-E: 1. Tatiana 

Bednáriková (Čingov Spišská Nová Ves), W40-E. 2. Jana Slámová, W45-E: 3. Elena Papugová, W50-E: 1. Eva 

Mušinská (všetky ATU Košice). 

 

V žiackych pretekoch si z východniarov miesta na stupňoch víťazov vybojovali: 

 

M-10C: Adam Roháč, M-12C: 2. Jakub Janšo, (obaja ATU Košice), W-12C: 2. Michaela Smoleňová (Metropol Košice). 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Policajné hliadky na Slovensku 17.6.2016 

 [automix.atlas.sk; 17/06/2016; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869037/policajne-hliadky-na-slovensku-17-6-2016 

 

Na celom území Slovenska dňa 17. júna 2016 budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky dohliadať aj na týchto úsekoch:  

 

Úsek Typ a farba dopravnej hliadky Bratislavský kraj Diaľnica D1 Škoda Superb (tmavá hnedá metalíza), VW Passat 

(čierny) Diaľnica D2 VW Golf (modrý), Škoda Superb (šedá) okres Pezinok Seat Leon (šedý) okres Senec Škoda Fabia 

(modrá), Seat Leon (šedý) okres Malacky Seat Leon (šedý) Bratislava mesto Škoda Fabia (modrá), Škoda Fabia (modrá), 

Škoda Fabia (biela) Trnavský kraj Diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 Škoda Superb (hnedá), VW Golf (biely), Audi A4 

(strieborná) 

okres Trnava Škoda Superb (čierny), VW Golf (šedý) TT kraj VW Passat (čierny) 

okres Senica Škoda Fabia (modrá) okres Galanta VW Golf (biely) 

http://automix.atlas.sk/hliadky/869037/policajne-hliadky-na-slovensku-17-6-2016
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okres Dunajská Streda Škoda Fabia (modrá) 

okres Skalica nie je Trenčiansky kraj Diaľnica D1 VW Passat (modrý) okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava nie je 

okres Trenčín a Ilava 

VW Golf (modrý) okres Prievidza nie je 

okres Partizánske VW Golf (modrý) okres Bánovce nad Bebravou 

nie je 

okres Považská Bystrica a Púchov Škoda Fabia (modrá) 

Nitriansky kraj okresy Nitra a Zlaté Moravce Škoda Superb (šedá) , Seat Leon (šedý) okres Nové Zámky Škoda Fabia 

(modrá), Škoda Superb (hnedá) 

okres Levice VW Golf (šedý), KIA Cee'd (hnedá) okres Komárno VW Golf (šedý), Škoda Fabia (modrá) okres Topoľčany 

Volkswagen Golf (čierny), Škoda Fabia (šedá) 

okres Šaľa Škoda Fabia (modrá) Banskobystrický kraj okres Revúca VW Golf (čierny) 

okres Brezno KIA Cee'd (biela) R1 KDI DO /okres BB,ZV,ZH,ZC/ 

Škoda Superb (čierna) okres Žiar nad Hronom Škoda Fabia (biela) okres Banská Bystrica VW Golf (šedý) okres 

Rimavská Sobota Škoda Fabia (biela), VW Passat (čierny) 

okres Veľký Krtíš KIA Cee'd (biela) okres Lučenec Škoda Fabia (biela) okres Zvolen VW Golf (biely) Žilinský kraj okres 

Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo 

Škoda Fabia (modrá) 

 

okresy Žilina, Bytča Škoda Superb (čierna), VW Golf (tmavomodrý), Škoda SUperb (čierna) 

okresy Martin a Turčianske Teplice Seat Leon (strieborný), VW Passat (modrý),Škoda Fabia (biela) 

 

okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

VW Golf (šedý), Audi A4 (modré) 

okres Čadca, Kysucké Nové Mesto 

Škoda Fabia (modrá), VW Golf (čierny) 

 

Košický kraj D1, R2, R4 okres Košice, Košice - okolie nie je 

 

okres Trebišov Škoda Fabia (biela) okresy Michalovce, Sobrance VW Passat (červený), Škoda Superb (čierna) 

 

okres Košice - okolie Škoda Fabia (sivá) 

 

okres Košice VW Golf Variant (čierny) 

okres Rožňava 

nie je 

 

okres Spišská Nová Ves 
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nie je Prešovský kraj Diaľnica D1 Škoda Superb kombi (čierna), Audi A4 kombi (čierna), VW Passat (čierny), Škoda 

Superb sedan (čierna) okres Bardejov Škoda Fabia (biela) 

okres Stará Ľubovňa VW Golf (čierny) okres Prešov Škoda Superb sedan (čierna), VW Golf (modrá) 

okres Svidník Škoda Fabia (biela) okres Kežmarok VW Golf (modrý) okres Vranov n/T 

Škoda Fabia (biela) 

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) 

okres Poprad 

nie je 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  VIDEO: Prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja je Martin Kohút 

 [infospravy.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.infospravy.sk/video-prezidentom-slovenskeho-zvazu-ladoveho-hokeja-je-martin-kohut 

 

Igora Nemečka nahradí vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Rozhodli o tom 

delegáti štvrtkového mimoriadneho kongresu, ktorí ho v tajnej voľbe podporili nadpolovičnou väčšinou 150 hlasmi. 

Zdolaným kandidátom bol Tibor Turan. Do nového Výkonného výboru sa dostali okrem nového prezidenta aj Jozef 

Stümpel, Róbert Švehla či Peter Oremus, naopak chýbať v ňom bude súčasný šéf Tipsport Ligy Richard Lintner či bývalý 

úspešný obranca Ľubomír Višňovský. 

 

Zdroj - TASR 

 

Turan sa po konci hlasovania 1. kola oficiálne vyjadril, že ak dostane všetky sľúbené hlasy, mal by sa stať prezidentom 

SZĽH. Realita však bola iná, v súboji s Kohútom prehral o 23 hlasov. "Samozrejme, že som sklamaný. Prísľuby, ktoré 

som mal, nás predurčovali k tomu, že by sme voľby mali vyhrať. Získal som ďalšiu životnú skúsenosť, že človek sa môže 

spoľahnúť jedine sám na seba. Na druhej strane sa teším, že to takto vyšlo, pretože ľuďom, ktorí budú viesť slovenský 

hokej, vôbec nezávidím. Martinovi Kohútovi gratulujem, prajem mu všetko dobré, aby sa mu podarilo vyviesť hokej z 

krízy. Chcel by som poďakovať ľuďom okolo mňa, volebnému tímu, rodičom, priateľke aj dcéram. Spoluprácu s Martinom 

Kohútom by som neprijal," povedal sklamaným hlasom Turan.  

 

Kohút predstúpil po náročnom boji pred novinárov s úsmevom. "Prežili sme dlhý čas a dnes začína nový deň. Verím, že 

sa začína aj v hokejovom hnutí. Ľudia rozhodli, že chcú zmenu a tá je reprezentovaná mojím programom. Pokúsim sa 

využiť svoje skúsenosti, znalosti a všetko to, čo som sa naučil v doterajšej praxi, aby sme slovenskému hokeju pomohli. 

Neviem sľúbiť výsledky, ale viem sľúbiť, že hokejové hnutie sa posunie vpred," povedal na prvej tlačovej konferencii 

Kohút.  

 

MARTIN KOHÚT 

- narodený 20. februára 1971 v Michalovciach 

http://www.infospravy.sk/video-prezidentom-slovenskeho-zvazu-ladoveho-hokeja-je-martin-kohut
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- vyštudoval výpočtovú techniku a informatiku v Košiciach 

pracovné zaradenie: prezident SZĽH (od júna 2016), viceprezident spoločnosti NESS Technologies Slovensko pre 

Európu 

minulé funkcie: šéf IT spoločnosti NESS (15 rokov), od roku 2007 sponzor slovenskej hokejovej reprezentácie, od júna 

2015 člen Výkonného výboru SZĽH 

 

Nová zväzová exekutíva bude mať jedenásť členov. Okrem prezidenta v ňom bude sedieť Jozef Stümpel za hráčov, 

Róbert Švehla za reprezentáciu, Peter Oremus s Michal Longauer za mládež, Róbert Ľupták za tímy I. ligy, Ladislav 

Gross za tímy II. ligy ako aj František Sucharda za tipsportligové kluby. Ten dostal od delegátov kongresu nadpolovičnú 

väčšinu 168 hlasov a v súboji zdolal Richarda Lintnera. Podľa rozhodnutia Športovej rady Pro-Hokeja mala ísť najvyššia 

súťaž do volieb len s jediným kandidátom - Lintnerom - no napokon sa na nej zúčastnil aj Sucharda z Nových Zámkov a 

vyhral. Zostavajúcimi dvomi členmi VV budú šéf Súťažnej komisie a Ekonomicko-marketingovej komisie. Za športových 

odborníkov by mal napokon zasadnúť do VV Ivan Droppa, ktorý sa vzdal funkcie člena Dozornej rady, keďže tieto funkcie 

sú nezlúčiteľné.  

 

Na najdôležitejšej fáze štvrtkového kongresu - voľbe členov do orgánov SZĽH - sa v úvode zúčastnilo 69 delegátov z 

celkového počtu 71 a mali k dispozícii 278 hlasov z 280. Tajná voľba sa začala po 17-tej zostupne od delegátov s 

najvyšším potom hlasov. O päť hodín neskôr spoznala volebná komisia meno nového zväzového šéfa, no keďže 

podpresedov Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov nie, jej predseda Ladislav Szuťányi vyhlásil 2. kolo. To už prebehlo 

rýchlejšie, keďže delegáti mali k dispozícii len dva hlasovacie lístky a ich počítanie bolo výrazne jednoduchšie. Dovedna 

tak mimoriadny kongres SZĽH trval viac ako 14 hodín. 

 

Nový prezident Kohút je súčasťou slovenského hokeja od roku 2007, keď začal sponzorovať reprezentačné áčko. 

Pätnásť rokov šéfoval IT spoločnosti a neskôr sa stal jej viceprezidentom pre Európu. Do štruktúr SZĽH sa prepracoval 

po minuloročnom kongrese, keď si ho Igor Nemeček vybral do 7-členného Výkonného výboru ako skúseného a 

úspešného manažéra. Za necelý rok vo zväze sa Kohút venoval predovšetkým oblastiam marketingu a ekonomiky, 

zaslúžil sa o zlepšenie finančnej situácie SZĽH a jeho stabilizáciu. Podporovali ho viacerí bývalí hokejisti na čele s 

Richardom Lintnerom, Ľubomírom Višňovským či Miroslavom Šatanom, ktorý by sa mal podľa predvolebných vyjadrení 

stať generálnym manažérom reprezentácie. Kohútov protikandidát vo štvrtkovej prezidentskej voľbe bol bývalý dlhoročný 

funkcionár popradského hokeja a kolega z VV Tibor Turan, no ten s podporou Žigmunda Pálffyho či Jozefa Stümpela 

neuspel. 

 

Kohút postavil svoj volebný program na štyroch oporných bodoch - infraštruktúra, mládež, vzdelávanie a organizácia 

športových podujatí. V súvislosti s rozvojom mládeže chce spustiť projekt hokejových akadémií na princípe osemročných 

gymnázií. Mladí hokejisti vo veku od 10 do 18 rokov sa budú vzdelávať v oblasti cudzích jazykov a ďalších športových 

zručností. Smelé ambície Kohút deklaroval v súvislosti so zlepšením infraštruktúry.  
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Počas trojročného obdobia vo funkcii prezidenta SZĽH chce s pomocou Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 

inovovať slovenské zimné štadióny natoľko, aby spĺňali moderné kritériá a aby im v hierarchii svetovej kvality patrila 

aspoň siedma priečka. Záverečným bodom programu je organizácia športových podujatí, pri ktorých plánuje od sezóny 

2017/2018 upraviť hrací formát všetkých súťaží. Dôraz kladie aj na dva domáce svetové šampionáty - v roku 2017 MS do 

18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi a o dva roky neskôr MS elitnej kategórie v Bratislave a Košiciach. 

 

Zdroj - TASR 

 

mc 
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1.14.  SZĽH má nového prezidenta: Stal sa ním Martin Kohút 

 [netky.sk; 17/06/2016; TASR ] 

http://www.netky.sk/clanok/szlh-ma-noveho-prezidenta-stal-sa-nim-martin-kohut 

 

BRATISLAVA - Igora Nemečka nahradí vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

Rozhodli o tom delegáti štvrtkového mimoriadneho kongresu, ktorí ho v tajnej voľbe podporili nadpolovičnou väčšinou 

150 hlasmi. 

 

Zdolaným kandidátom bol Tibor Turan. Do nového Výkonného výboru sa dostali okrem prezidenta aj Jozef Stümpel, 

Róbert Švehla či Peter Oremus, naopak chýbať v ňom bude súčasný šéf Tipsport Ligy Richard Lintner či bývalý úspešný 

obranca Ľubomír Višňovský. 

 

Kohút predstúpil po náročnom boji pred novinárov s úsmevom. "Prežili sme dlhý čas a dnes sa začína nový deň. Verím, 

že sa začína aj v hokejovom hnutí. Ľudia rozhodli, že chcú zmenu a tá je reprezentovaná mojím programom. Pokúsim sa 

využiť svoje skúsenosti, znalosti a všetko to, čo som sa naučil v doterajšej praxi, aby sme slovenskému hokeju pomohli. 

Neviem sľúbiť výsledky, ale viem sľúbiť, že hokejové hnutie sa posunie vpred," povedal na prvej tlačovej konferencii 

Kohút. 

 

Turan sa po konci hlasovania 1. kola oficiálne vyjadril, že ak dostane všetky sľúbené hlasy, mal by sa stať prezidentom 

SZĽH. Realita však bola iná, v súboji s Kohútom prehral o 23 hlasov. "Samozrejme, že som sklamaný. Prísľuby, ktoré 

som mal, nás predurčovali k tomu, že by sme voľby mali vyhrať. Získal som ďalšiu životnú skúsenosť, že človek sa môže 

spoľahnúť jedine sám na seba. Na druhej strane sa teším, že to takto vyšlo, pretože ľuďom, ktorí budú viesť slovenský 

hokej, vôbec nezávidím. Martinovi Kohútovi gratulujem, prajem mu všetko dobré, aby sa mu podarilo vyviesť hokej z 

krízy. Chcel by som poďakovať ľuďom okolo mňa, volebnému tímu, rodičom, priateľke aj dcéram. Spoluprácu s Martinom 

Kohútom by som neprijal," povedal sklamaným hlasom Turan. 

 

http://www.netky.sk/clanok/szlh-ma-noveho-prezidenta-stal-sa-nim-martin-kohut
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Nová zväzová exekutíva bude mať jedenásť členov. Okrem prezidenta v nej bude sedieť Jozef Stümpel za hráčov, 

Róbert Švehla za reprezentáciu, Peter Oremus s Michalom Longauerom za mládež, Róbert Ľupták za tímy I. ligy, 

Ladislav Gross za tímy II. ligy a František Sucharda za tipsportligové kluby. Kandidát Nových Zámkov dostal od delegátov 

kongresu nadpolovičnú väčšinu 168 hlasov a v súboji zdolal Richarda Lintnera. Podľa rozhodnutia Športovej rady Pro-

Hokeja mala ísť najvyššia súťaž do volieb len s jediným kandidátom - Lintnerom - no napokon sa na nej zúčastnil aj 

Sucharda a vyhral. "V princípe to nie je žiadny problém. Budeme vychádzať z našich interných rozhodnutí a túto situáciu 

budeme riešiť. Viac k tomu nemám čo povedať," stroho konštatoval Lintner. Zostavajúcimi dvomi členmi VV budú šéf 

Súťažnej komisie a Ekonomicko-marketingovej komisie. Za športových odborníkov by mal napokon zasadnúť do VV Ivan 

Droppa, ktorý sa vzdal člena Dozornej rady, keďže tieto funkcie sú nezlúčiteľné. 

 

Na najdôležitejšej fáze štvrtkového kongresu - voľbe členov do orgánov SZĽH - sa v úvode zúčastnilo 69 delegátov z 

celkového počtu 71 a mali k dispozícii 278 hlasov z 280. Tajná voľba sa začala po 17-tej zostupne od delegátov s 

najvyšším potom hlasov. O päť hodín neskôr spoznala volebná komisia meno nového zväzového šéfa, no keďže 

podpresedov Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov nie, jej predseda Ladislav Szuťányi vyhlásil 2. kolo. To už prebehlo 

rýchlejšie, keďže delegáti mali k dispozícii len dva hlasovacie lístky a ich počítanie bolo výrazne jednoduchšie. Dovedna 

tak mimoriadny kongres SZĽH trval viac ako 14 hodín. 

 

Nový prezident Kohút je súčasťou slovenského hokeja od roku 2007, keď začal sponzorovať reprezentačné áčko. 

Pätnásť rokov šéfoval IT spoločnosti a neskôr sa stal jej viceprezidentom pre Európu. Do štruktúr SZĽH sa prepracoval 

po minuloročnom kongrese, keď si ho Igor Nemeček vybral do 7-členného Výkonného výboru ako skúseného a 

úspešného manažéra. Za necelý rok vo zväze sa Kohút venoval predovšetkým oblastiam marketingu a ekonomiky, 

zaslúžil sa o zlepšenie finančnej situácie SZĽH a jeho stabilizáciu. Podporovali ho viacerí bývalí hokejisti na čele s 

Richardom Lintnerom, Ľubomírom Višňovským či Miroslavom Šatanom, ktorý by sa mal podľa predvolebných vyjadrení 

stať generálnym manažérom reprezentácie. Kohútov protikandidát vo štvrtkovej prezidentskej voľbe bol bývalý dlhoročný 

funkcionár popradského hokeja a kolega z VV Tibor Turan, no ten s podporou Žigmunda Pálffyho či Jozefa Stümpela 

neuspel. 

 

Kohút postavil svoj volebný program na štyroch oporných bodoch - infraštruktúra, mládež, vzdelávanie a organizácia 

športových podujatí. V súvislosti s rozvojom mládeže chce spustiť projekt hokejových akadémií na princípe osemročných 

gymnázií. Mladí hokejisti vo veku od 10 do 18 rokov sa budú vzdelávať v oblasti cudzích jazykov a ďalších športových 

zručností. Smelé ambície Kohút deklaroval v súvislosti so zlepšením infraštruktúry. Počas trojročného obdobia vo funkcii 

prezidenta SZĽH chce s pomocou Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) inovovať slovenské zimné štadióny natoľko, 

aby spĺňali moderné kritériá a aby im v hierarchii svetovej kvality patrila aspoň siedma priečka. Záverečným bodom 

programu je organizácia športových podujatí, pri ktorých plánuje od sezóny 2017/2018 upraviť hrací formát všetkých 

súťaží. Dôraz kladie aj na dva domáce svetové šampionáty - v roku 2017 MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi a o dva roky neskôr MS elitnej kategórie v Bratislave a Košiciach. 
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Lintner po roku opäť pocítil trpkosť prehry. Vlani na kongrese neuspel v súboji o prezidentskú stoličku s Igorom 

Nemečkom, tentoraz ťahal za kratší koniec v dueli o miesto vo Výkonnom výbore. Napriek osobnému neúspechu sa tešil 

z prezidentskej funkcie pre Martina Kohúta, ktorého so svojím hnutím podporoval. "Myslím si, že dnes urobil slovenský 

hokej jeden veľký krok vpred. To znamená, že je to zaujímavá platforma na to, aby sme urobili aj ďalšie kroky. Martinovi 

gratulujem. Má pred sebou veľa práce, budem mu držať palce a snažiť sa mu byť nápomocný," povedal šéf Pro-Hokeja. 

 

Súčasný generálny manažér reprezentačného áčka Róbert Švehla sa viac prikláňal na Turanovu stranu. Keďže ten vo 

voľbe neuspel, teší ho aspoň dôvera delegátov v jeho osobu pri kandidatúre o členstvo vo Výkonnom výbore. Dostal 

dovedna 154 hlasov, čím zdolal jediného súpera Ľubomíra Višňovského. "Osobne som dával viac šancí Tiborovi, ale 

akceptujem voľbu. Vyhral som s dosť veľkým náskokom nad Višňom, takže nechcem sklamať ľudí. Uvidíme, ako to pôjde 

a čo sa bude diať. Poznám skoro všetkých chalanov okrem pána Suchardu. Čo sa týka Lintnera, vieme, aké kauzy tam 

boli. Extraligové kluby sa rozhodli tak, ako sa rozhodli."  

 

Podľa Jána Lašáka treba s procesom skvalitnenia súčasného stavu slovenského hokeja začať čo najskôr. "Nie je čas 

oslavovať. Dostali sa tam bývali hokejisti Droppa, Stümpel, ľudia, z ktorých mám pocit, že chcú robiť hokej dobre. Sú tam 

aj mená, ktoré podľa mňa až tak nepomôžu, ale môžem sa mýliť. Rád by som sa mýlil. Je veľmi ťažké, aby sa zhodlo 

jedenásť ľudí, takže určité problémy tam isto budú. Tam sa ukáže, aký bude šéf zväzu. Podľa mňa by mal ísť tvrdou 

rukou, nepripúšťať nejaké veľké diskusie, ale viesť to tak, že každý by sa mal venovať tomu, v čom sa vyzná."  

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Martin Kohút 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Slovenský hokej má nového šéfa, Neviem sľúbiť výsledky, vyhlásil 

 [hnonline.sk; 17/06/2016; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://hnonline.sk/slovensko/680939-slovensky-hokej-ma-noveho-sefa-neviem-slubit-vysledky-vyhlasil 

 

07:02 

 

Igora Nemečka nahradí vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Rozhodli o tom 

delegáti štvrtkového mimoriadneho kongresu, ktorí ho v tajnej voľbe podporili nadpolovičnou väčšinou 150 hlasmi. 

Zdolaným kandidátom bol Tibor Turan. 

 

http://hnonline.sk/slovensko/680939-slovensky-hokej-ma-noveho-sefa-neviem-slubit-vysledky-vyhlasil
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Do nového Výkonného výboru sa dostali okrem prezidenta aj Jozef Stümpel, Róbert Švehla či Peter Oremus, naopak 

chýbať v ňom bude súčasný šéf Tipsport Ligy Richard Lintner či bývalý úspešný obranca Ľubomír Višňovský. 

 

"Neviem sľúbiť výsledky" 

 

Kohút predstúpil po náročnom boji pred novinárov s úsmevom."Prežili sme dlhý čas a dnes sa začína nový deň. Verím, 

že sa začína aj v hokejovom hnutí. Ľudia rozhodli, že chcú zmenu a tá je reprezentovaná mojím programom. Pokúsim sa 

využiť svoje skúsenosti, znalosti a všetko to, čo som sa naučil v doterajšej praxi, aby sme slovenskému hokeju pomohli. 

Neviem sľúbiť výsledky, ale viem sľúbiť, že hokejové hnutie sa posunie vpred,"povedal na prvej tlačovej konferencii 

Kohút. 

 

Turan sa po konci hlasovania 1. kola oficiálne vyjadril, že ak dostane všetky sľúbené hlasy, mal by sa stať prezidentom 

SZĽH. Realita však bola iná, v súboji s Kohútom prehral o 23 hlasov."Samozrejme, že som sklamaný. Prísľuby, ktoré som 

mal, nás predurčovali k tomu, že by sme voľby mali vyhrať. Získal som ďalšiu životnú skúsenosť, že človek sa môže 

spoľahnúť jedine sám na seba. Na druhej strane sa teším, že to takto vyšlo, pretože ľuďom, ktorí budú viesť slovenský 

hokej, vôbec nezávidím. Martinovi Kohútovi gratulujem, prajem mu všetko dobré, aby sa mu podarilo vyviesť hokej z 

krízy. Chcel by som poďakovať ľuďom okolo mňa, volebnému tímu, rodičom, priateľke aj dcéram. Spoluprácu s Martinom 

Kohútom by som neprijal,"povedal sklamaným hlasom Turan. 

 

Nová zväzová exekutíva bude mať jedenásť členov. Okrem prezidenta v nej bude sedieť Jozef Stümpel za hráčov, 

Róbert Švehla za reprezentáciu, Peter Oremus s Michalom Longauerom za mládež, Róbert Ľupták za tímy I. ligy, 

Ladislav Gross za tímy II. ligy a František Sucharda za tipsportligové kluby. Kandidát Nových Zámkov dostal od delegátov 

kongresu nadpolovičnú väčšinu 168 hlasov a v súboji zdolal Richarda Lintnera. Podľa rozhodnutia Športovej rady Pro-

Hokeja mala ísť najvyššia súťaž do volieb len s jediným kandidátom - Lintnerom - no napokon sa na nej zúčastnil aj 

Sucharda a vyhral. 

 

"V princípe to nie je žiadny problém. Budeme vychádzať z našich interných rozhodnutí a túto situáciu budeme riešiť. Viac 

k tomu nemám čo povedať,"stroho konštatoval Lintner. Zostavajúcimi dvomi členmi VV budú šéf Súťažnej komisie a 

Ekonomicko-marketingovej komisie. Za športových odborníkov by mal napokon zasadnúť do VV Ivan Droppa, ktorý sa 

vzdal člena Dozornej rady, keďže tieto funkcie sú nezlúčiteľné. 

 

Šatan by sa mal stať generálnym manažérom 

 

Na najdôležitejšej fáze štvrtkového kongresu - voľbe členov do orgánov SZĽH - sa v úvode zúčastnilo 69 delegátov z 

celkového počtu 71 a mali k dispozícii 278 hlasov z 280. Tajná voľba sa začala po 17-tej zostupne od delegátov s 

najvyšším potom hlasov. O päť hodín neskôr spoznala volebná komisia meno nového zväzového šéfa, no keďže 

podpresedov Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov nie, jej predseda Ladislav Szuťányi vyhlásil 2. kolo. To už prebehlo 
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rýchlejšie, keďže delegáti mali k dispozícii len dva hlasovacie lístky a ich počítanie bolo výrazne jednoduchšie. Dovedna 

tak mimoriadny kongres SZĽH trval viac ako 14 hodín. 

 

Nový prezident Kohút je súčasťou slovenského hokeja od roku 2007, keď začal sponzorovať reprezentačné áčko. 

Pätnásť rokov šéfoval IT spoločnosti a neskôr sa stal jej viceprezidentom pre Európu. Do štruktúr SZĽH sa prepracoval 

po minuloročnom kongrese, keď si ho Igor Nemeček vybral do 7-členného Výkonného výboru ako skúseného a 

úspešného manažéra. Za necelý rok vo zväze sa Kohút venoval predovšetkým oblastiam marketingu a ekonomiky, 

zaslúžil sa o zlepšenie finančnej situácie SZĽH a jeho stabilizáciu. 

 

Kohúta podporovali viacerí bývalí hokejisti na čele s Richardom Lintnerom, Ľubomírom Višňovským či Miroslavom 

Šatanom, ktorý by sa mal podľa predvolebných vyjadrení stať generálnym manažérom reprezentácie. Kohútov 

protikandidát vo štvrtkovej prezidentskej voľbe bol bývalý dlhoročný funkcionár popradského hokeja a kolega z VV Tibor 

Turan, no ten s podporou Žigmunda Pálffyho či Jozefa Stümpela neuspel. 

 

Kohút postavil svoj volebný program na štyroch oporných bodoch - infraštruktúra, mládež, vzdelávanie a organizácia 

športových podujatí. V súvislosti s rozvojom mládeže chce spustiť projekt hokejových akadémií na princípe osemročných 

gymnázií. Mladí hokejisti vo veku od 10 do 18 rokov sa budú vzdelávať v oblasti cudzích jazykov a ďalších športových 

zručností. Smelé ambície Kohút deklaroval v súvislosti so zlepšením infraštruktúry. 

 

Počas trojročného obdobia vo funkcii prezidenta SZĽH chce s pomocou Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 

inovovať slovenské zimné štadióny natoľko, aby spĺňali moderné kritériá a aby im v hierarchii svetovej kvality patrila 

aspoň siedma priečka. Záverečným bodom programu je organizácia športových podujatí, pri ktorých plánuje od sezóny 

2017/2018 upraviť hrací formát všetkých súťaží. Dôraz kladie aj na dva domáce svetové šampionáty - v roku 2017 MS do 

18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi a o dva roky neskôr MS elitnej kategórie v Bratislave a Košiciach. 

 

Lašák: Nie je čas oslavovať 

 

Lintner po roku opäť pocítil trpkosť prehry. Vlani na kongrese neuspel v súboji o prezidentskú stoličku s Igorom 

Nemečkom, tentoraz ťahal za kratší koniec v dueli o miesto vo Výkonnom výbore. Napriek osobnému neúspechu sa tešil 

z prezidentskej funkcie pre Martina Kohúta, ktorého so svojím hnutím podporoval. 

 

"Myslím si, že dnes urobil slovenský hokej jeden veľký krok vpred. To znamená, že je to zaujímavá platforma na to, aby 

sme urobili aj ďalšie kroky. Martinovi gratulujem. Má pred sebou veľa práce, budem mu držať palce a snažiť sa mu byť 

nápomocný,"povedal šéf Pro-Hokeja. 

 

Súčasný generálny manažér reprezentačného áčka Róbert Švehla sa viac prikláňal na Turanovu stranu. Keďže ten vo 

voľbe neuspel, teší ho aspoň dôvera delegátov v jeho osobu pri kandidatúre o členstvo vo Výkonnom výbore. Dostal 

dovedna 154 hlasov, čím zdolal jediného súpera Ľubomíra Višňovského."Osobne som dával viac šancí Tiborovi, ale 
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akceptujem voľbu. Vyhral som s dosť veľkým náskokom nad Višňom, takže nechcem sklamať ľudí. Uvidíme, ako to pôjde 

a čo sa bude diať. Poznám skoro všetkých chalanov okrem pána Suchardu. Čo sa týka Lintnera, vieme, aké kauzy tam 

boli. Extraligové kluby sa rozhodli tak, ako sa rozhodli." 

 

Podľa Jána Lašáka treba s procesom skvalitnenia súčasného stavu slovenského hokeja začať čo najskôr."Nie je čas 

oslavovať. Dostali sa tam bývali hokejisti Droppa, Stümpel, ľudia, z ktorých mám pocit, že chcú robiť hokej dobre. Sú tam 

aj mená, ktoré podľa mňa až tak nepomôžu, ale môžem sa mýliť. Rád by som sa mýlil. Je veľmi ťažké, aby sa zhodlo 

jedenásť ľudí, takže určité problémy tam isto budú. Tam sa ukáže, aký bude šéf zväzu. Podľa mňa by mal ísť tvrdou 

rukou, nepripúšťať nejaké veľké diskusie, ale viesť to tak, že každý by sa mal venovať tomu, v čom sa vyzná." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Vietor láme stromy na Orave a Liptove 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 17/06/2016;  Ľubomír Bajaník; Zaradenie: z domova] 

 

Ľubomír Bajaník, moderátor: "Silný vietor od rána lámal stromy a strhával strechy najmä na Orave a Liptove. Hasiči v 

Žilinskom kraji doteraz zasahovali sedemnásťkrát. Popadané stromy odstraňovali aj na východe Slovenska, najmä v okolí 

Popradu, Prešova a Kežmarku. Hasiči evidujú doteraz osemnásť výjazdov. Silný vietor zasiahol aj Banskobystrický kraj, 

hasiči odstraňovali stromy najmä z ciest. Niekoľko hodín komplikovalo dopravu spiľovanie storočnej lipy v Oravskom 

Podzámku. Silný vietor zvalil dvadsaťmetrový strom na bytovku a urobil dieru v streche. Pomáhať musel žeriav. V 

Spišskej Novej Vsi zase v areáli špeciálnej školy jeden zo stromov spadol na auto. V Smižanoch stál zrejme vietor za 

zrážkou troch áut, premávku však nehoda neobmedzila. Aktuálne je oravský ťahač bez obmedzení, počas dňa boli 

neprejazdné ďalšie frekventované cesty v Demänovskej a Vrátnej doline a tiež hlavný ťah popod Strečno." 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v SNV 

 [Rádio Košice, 11:00; Správy; 17/06/2016;  Silvia Karasová; Zaradenie: z domova] 

 

Silvia Karasová, moderátorka: "Samospráva mesta Spišská Nová Ves sa rozhodla zrekonštruovať a zmodernizovať 

miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Investíciu vo výške päť miliónov eur schválili poslanci na včerajšom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva. Hovorí primátor mesta Ján Volný." 

 

Ján Volný, primátor mesta Spišská Nová Ves: "Napriek tomu, že sme v posledných rokoch veľmi veľa investovali do 

rekonštrukcií miestnych komunikácií, posledné tri roky to bolo milión osemstotisíc, tak sme sa rozhodli, že v podstate 

takmer všetky ulice, ktoré neprešli rekonštrukciou, až na nejaké výnimky, kde sú nejaké väčšie problémy, tak 

rekonštruujeme." 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 6. 2016 

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

Silvia Karasová: "Týka sa to približne šesťdesiatich ulíc cez jednotlivé mestské časti." 

 

Ján Volný: "Niekde je to len výmena asfaltového povrchu, niekde treba aj väčšie zásahy robiť, takže napočítala sa cena, 

ktorá sa zaokrúhlene vyšplhala asi na sumu päť miliónov eur. A vlastne s týmto projektom ideme do súťaže." 

 

Silvia Karasová: "V prípade, že sa cena dostane pod túto hodnotu, zo zvyšných peňazí by mesto nechalo opraviť ďalšie 

cesty alebo chodníky. V tomto roku by mala prebehnúť príprava a v rokoch 2017-2018 by sa v dvoch etapách mala 

uskutočniť samotná rekonštrukcia." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Macinská v Žiline vybojovala titul 

 [Korzár; 142/2016; 18/06/2016; s.: 8; ANTON ONDER ; Zaradenie: šport] 

 

V Žiline usporiadali otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnom šprinte za účasti pretekárov z Ukrajiny, Poľska, 

Česka a Slovenska. 

 

KOŠICE. Preteky boli situované v historickom centre Žiliny. Organizátori pripravili pre pretekárov viaceré nástrahy formou 

uzavretých uličiek. V konkurencii 21 žien si titul majsterky Slovenska vybojovala Jana Macinská (ATU Košice), ktorá 1,8 

km trať s 14 kontrolami zabehla za 12:35 min. Len tri sekundy zaostala Barbora Pijáková (Sokol Pezinok) a tretia skončila 

Češka Jana Vyvodová (Magnus) za 13:35 min. Štvrtá finišovala Martina Papugová za 13:46 min. V mužskej kategórii z 34 

štartujúcich pretekárov na 2,1 km trati s 20 kontrolami sa majstrom Slovenska stal Pavol Bukovác (Farmaceut Bratislava) 

za 11:53 min. pred Dávidíkom (Kobra BA) a Čechom Zbranekom. Z východniarov sa do elitnej desiatky prebojovali: 5. 

Martin Šmelík,...7. T. Mušinský,...9. M. Krajčík (všetci ATU Košice). V ďalších mládežníckych a veteránskych kategóriách 

z východniarov medaily získali: M-14E: 1. Martin Roháč, M18E: 1. Dušan Sláma, M40-E: 1. Zdenko Roháč, M45-E: 1. 

Jozef Pollák, M50-E: 3. Peter Sláma, W14E: 1. Ľuboslava Weissová, W20E: 2. Andrea Papugová (všetci ATU Košice), 

W35-E: 1. Tatiana Bednáriková (Čingov Spišská Nová Ves), W40-E. 2. Jana Slámová, W45-E: 3. Elena Papugová, 

W50-E: 1. Eva Mušinská (všetky ATU Košice). V žiackych pretekoch si z východniarov miesta na stupňoch víťazov 

vybojovali: M-10C: Adam Roháč, M-12C: 2. Jakub Janšo, (obaja ATU Košice), W-12C: 2. Michaela Smoleňová (Metropol 

Košice). 

 

ANTON ONDER 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Miss Spiša 2016 Novovešťanka Denisa Hojnošová 

 [korzar.sme.sk; 18/06/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8206824/miss-spisa-2016-novovestanka-denisa-hojnosova.html 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8206824/miss-spisa-2016-novovestanka-denisa-hojnosova.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 6. 2016 

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

Svoju jubilejnú dvadsiatu kapitolu napísala v tretí júnový piatok súťaž krásy Miss Spiša. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Deväť krásnych finalistiek, exkluzívna porota a Michal Hudák opäť potvrdili, že voľba kráľovnej 

krásy patrí medzi najvýznamnejšie spoločenské podujatia v regióne. 

 

Celé súťaž krásy sa niesla v talianskom duchu. Sedemčlenná porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tri najkrajšie 

dievčatá. 

 

Titul Miss sympatia získala Jana Mendžejová zo Spišských Vlách. 

 

Vicemisskami sa stali Michaela Hrubiznová zo Spišskej Novej Vsi a Marcela Vitkajová zo Spišského Bystrého. 

 

Primátor mesta Spišskej Novej Vsi Ján Volný slávnostne korunoval jubilejnú dvadsiatu Miss Spiša 2016 Denisu 

Hojnošovú zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Foto k článku: Jozef Petruška 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Miss Spiša je už známa: Najkrajšou ženou regiónu sa stala Novovešťanka Denisa! 

 [spisska.dnes24.sk; 18/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/miss-spisa-je-uz-znama-najkrajsou-zenou-regionu-sa-stala-novovestanka-denisa-241720 

 

 V jubilejnom dvadsiatom ročníku Miss Spiša bojovalo deväť krások z regiónu. Spišská Nová Ves mala vo finále dvojité 

zastúpenie. A korunky získali obidve zástupkyne nášho mesta! 

 

Exkluzívna porota, moderátor Michal Hudák, veľa smiechu a v neposlednom rade deväť atraktívnych dievčat. To všetko 

sprevádzalo jubilejný dvadsiaty ročník súťaže Miss Spiša v Spišskej Novej Vsi. Celý večer sa niesol v talianskom duchu 

a nechýbal ani hudobný hosť. 

 

Sedem porotcov malo neľahkú úlohu vybrať tri najkrajšie Spišiačky. Dievčatá sa počas finálového večera predviedli v 

spoločenským šatách, plavkách a nechýbala ani voľná disciplína. Zaujímavosťou bolo, že súťažili aj dve sestry z Popradu 

– Klára a Paula Mayerové. Spišská mala aj tento rok dvojnásobné zastúpenie. 

 

Titul Miss Spiša 2016 napokon získala Novovešťanka Denisa Hojnošová, ktorú dekoroval primátor mesta Spišská Nová 

Ves Ján Volný. 

 

Prvou vicemiss sa stala Michaela Hrubiznová, taktiež zo Spišskej a titul druhej vicemiss získala Marcela Vitkajová zo 

Spišského Bystrého. Miss sympatia sa stala Jana Meždejová zo Spišských Vlách. 

http://spisska.dnes24.sk/miss-spisa-je-uz-znama-najkrajsou-zenou-regionu-sa-stala-novovestanka-denisa-241720
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Viac z finálového večera aj pocity čerstvej kráľovnej krásy vám prinesieme už čoskoro. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  V Slovenskom raji sa pri páde z bicykla zranilo štvorročné dievčatko 

 [netky.sk; 18/06/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/v-slovenskom-raji-sa-pri-pade-z-bicykla-zranilo-stvorrocne-dievcatko 

 

HRABUŠICE – Horskí záchranári zo Slovenského raja pomáhali dnes popoludní štvorročnému dievčatku, ktoré spadlo z 

bicykla a poranilo si hlavu na Čingove v lokalite Lesnica. 

 

TASR o tom informovalo Operačné stredisko Horskej záchrannej služby. Záchranári ju na mieste ošetrili a v sprievode 

otca transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.  

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Spravodajský súhrn celého týždňa: 5 článkov, ktoré Novovešťanov zaujali najviac 

 [spisska.dnes24.sk; 19/06/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-suhrn-celeho-tyzdna-5-clankov-ktore-novovestanov-zaujali-najviac-241641 

 

 V Spišskej Novej Vsi sa počas tohto týždňa udiali viaceré zaujímavé veci. My sme vybrali tie, ktoré našich čitateľov 

zaujali najviac. Prinášame vám spravodajský prehľad, ako šitý pre vás. 

 

Malá olympiáda v Spišskej 

 

V Spišskej Novej Vsi sa rozhorel olympijský oheň. Tento ročník bol však výnimočný. Okrem toho, že sa Spišské 

športové hry detí a mládeže konali v našom meste už po dvadsiaty krát, niesli sa aj v znamení tohtoročných Letných 

olympijských hier v Riu. 

http://www.netky.sk/clanok/v-slovenskom-raji-sa-pri-pade-z-bicykla-zranilo-stvorrocne-dievcatko
http://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-suhrn-celeho-tyzdna-5-clankov-ktore-novovestanov-zaujali-najviac-241641
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Najobľúbenejší svadobný song Spišiakov 

 

Svadba bez dobrej hudby by sa nerátala väčšine Novovešťanov. Dlhoročný dídžej zo Spišskej nám prezradil aký song 

nesmie chýbať na žiadnej z nich. 

 

Rozsiahle opravy ciest 

 

Mestskí poslanci na svojom poslednom zasadaní odklepli projekt za milióny eur. Komplexná úprava úsekov miestnych 

komunikácií aj chodníkov sa plánuje v najbližších rokoch. Viac informácii sa dozviete v článku. 

 

Spišskú ovládne ružová 

 

V Spišskej Novej Vsi sa chystá charitatívna akcia. Po ročnej prestávke sa bude konať v uliciach nášho mesta druhý 

ročník Ružového pochodu. Kedy vypukne a čo všetko organizátori pripravili sa dočítate TU. 

 

Fotky, ktoré vás dostanú 

 

Spomienky na študentské časy. Zemiakové brigády, stužková či výlety. Archív oranžového gymnázia v Spišskej skrýva aj 

takéto zábery. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Expedícia na Mars "odletela" aj s mladou Novomešťankou 

 [sme.sk; 19/06/2016; Martin Šimovec ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

http://s.sme.sk/r-rss/20194661/trencin.sme.sk/expedicia-na-mars-odletela-aj-smladou-novomestankou.html 

 

 Hoci na Marse ľudská posádka ešte nepristála, Novomešťanka Beáta Plaskurová si na vlastnej koži vyskúšala pocity 

člena posádky medziplanetárnych letov. 

 

Beáta Plaskurová (v strede) s posádkou. (Zdroj - ARCHÍV B. PLASKUROVEJ) 

 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Beztiažový stav, predpoklady prežitia leteckej havárie na púšti, obrovský nápor na 

psychiku, stravu kozmonauta, neustálu kontrolu zdravotného stavu, množstvo vedeckých pokusov i život mnohých osôb v 

http://s.sme.sk/r-rss/20194661/trencin.sme.sk/expedicia-na-mars-odletela-aj-smladou-novomestankou.html
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stiesnenom priestore musela prekonať Novomešťanka Beáta Plaskurová na ceste za víťazstvom v medzinárodnej súťaži 

Expedícia Mars. 

 

Podarilo sa. 18-ročná gymnazistka sa v pozícii palubnej astronómky dostala do víťaznej päťčlennej česko-slovenskej 

posádky, ktorá absolvovala 101-hodinový simulovaný let na Mars. 

 

Počas letu prebiehalo v module všetko tak, akoby posádka reálne letela na planétu Mars. 

 

Miesto rozprávok knihy o vesmíre 

 

Na mladé dievča nezvyčajné koníčky. Beáta miluje astronómiu, kozmonautiku, fyziku i matematiku. 

 

Nadpriemerne inteligentnej študentke novomestského gymnázia pomohli odborné vedomosti presadiť sa cez internetové 

kolá, semifinálové boje v Terchovej i vo finále v Liberci v ceste za víťazstvom. 

 

Z vyše sto súťažiacich ju porota vybrala do päťčlennej posádky, ktorá zažila výcvik v Európskom vesmírnom centre v 

belgickom Transinne i samotný let na Mars v module vo hvezdárni vo Vyškove pri Brne. 

 

"Chcela som to vyskúšať, ale musela som nájsť odvahu. Je to náročná súťaž. Túžila som vyskúšať prácu v kozmickom 

tíme, lákalo ma to," usmiala sa Beáta Plaskurová. Mama jej v detstve čítala okrem rozprávok už od troch rokov aj knižky 

o kozmonautoch a vesmíre. 

 

"Vzťah k planétam som si vytvorila už v detstve. Teraz som ho skombinovala s tímovým duchom našej posádky. Museli 

sme sa dokázať spoľahnúť jeden na druhého. Prešla som aj cez náročné psychologické a fyzické testy," oživila si 

spomienky na začiatok súťaže. 

 

Z modulu vystúpili v skafandroch 

 

V súťaži, nad ktorou mali patronát kozmonauti Vladimír Remek a Ivan Bella, bolo päť odborností. 

 

Astronóm, inžinier, architekt, lekár a dokumentarista. 

 

"V pozícii palubnej astronómky som mala na starosti vedecké výskumy. Pracovala som aj so spektroskopom, ktorý 

rozkladá viditeľné spektrum na jednotlivé zložky. Skúmala som tiež, z čoho je zložená temná hmota. Spracúvala som 

získané informácie. Je to dodnes tajomná hmota z vesmíru," vysvetlila Beáta. V Belgicku absolvovala aj astronautický 

výcvik a simulovanú chôdzu po Marse a Mesiaci. 
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V raketopláne sa súťažiaci museli popasovať s viac ako dvetisíc tlačidlami. "Simulovaný povrch Marsu pripomínal po 

vystúpení z modulu pozemský piesok. Z modulu vystupovali vyslanci na planétu v skafandroch, tak, ako originálni 

astronauti," zaspomínala si úspešná súťažiaca z Nového Mesta nad Váhom. 

 

Simulovaný let trval vyše sto hodín 

 

Do 101-hodinovej misie na Mars sa z dvanásťčlenného finále prebojovali najlepší piati. Beáta Plaskurová medzi nimi 

nechýbala. Vtedy už mala za sebou kvalitný výcvik mladých astronautov v belgickom Transinne. 

 

"Porota vytvorila z finalistov ideálne spolupracujúcu posádku rôznych odborností. Museli sme zvládnuť aj rotáciu v troch 

osiach naraz a pritom ešte aj počítať," usmiala sa. Napriek tomu, že každý zo súťažiacich túžil byť členom víťaznej 

posádky Expedície Mars, nebolo medzi študentmi bojujúcich o miesto v medziplanetárnom lete cítiť žiadnu nevraživosť. 

 

"Veľmi sme si to navzájom priali a vznikli kamarátstva na celý život. V semifinále bol najstarším účastníkom 19-ročný 

študent, najmladší mal dvanásť. Simuláciu letu už potom absolvovala iba päťčlenná víťazná posádka vo veku 17 až 19 

rokov," pokračovala Beáta Plaskurová. 

 

Nakazených členov posádky izolovali 

 

V module mali stanovený pravidelný denný režim, v stiesnenom priestore museli aj cvičiť. 

 

Minimum voľného času využili na osobnú hygienu a konzumáciu stravy. V Belgicku absolvovala Beáta aj beztiažový stav. 

 

Počas simulovaného letu zažila aj spustenie alarmu, ktorý avizoval napadnutie objektu biologickým vírusom. Nakazení 

členovia posádky museli byť niekoľko hodín izolovaní. 

 

"V beztiažovom stave sme opravovali satelit. Zavesili nás na sedačku na vysokej stene a pomocou závažia nás 

vyvažovali. Pocit beztiažového stavu bol zvláštny a zaujímavý," pokračovala. 

 

Organizátori súťaže vybavili modul dokonalou elektronikou s veľkoplošnou obrazovkou a množstvom počítačov a 

náročnými systémami. 

 

"Tie mali úmyselne poruchu a museli sme ich opravovať. Systémy sme museli sledovať aj v noci, striedali sme sa pri nich 

ako na stráži," vysvetlila Beáta. 

 

V module si študenti varili sami 

 

Stravu si počas letu v module museli pripraviť súťažiaci sami. 
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"Jedli sme päťkrát denne, ale nejaké sladkosti do úvahy neprichádzali. Ani káva či zelený a čierny čaj, ktorý by nám 

aspoň trošku pomohol v boji s únavou," skonštatovala spoluvíťazka súťaže. 

 

Vo víťaznej posádke boli dve dievčatá. Hoci sa chceli dobrovoľne chytiť varenia a prípravy kozmických jedál, prekvapil ich 

chlapec z posádky. 

 

"Varil napokon on. Tak nám odľahlo," zasmiala sa palubná astronómka. Na raňajky jedávali cereálie, obed a večeru tvorili 

zvyčajne cestoviny alebo sójové mäso. Sem-tam si mohli dovoliť aj malý "keksík". 

 

Jej súperi pochádzali zo všetkých kútov Čiech a Slovenska. 

 

Finalisti súťaže a možno o pár rokov aj budúci astronauti prišli okrem Nového Mesta nad Váhom aj z Odolenej Vody, 

Pardubíc, Tábora, či slovenského Limbachu a Spišskej Novej Vsi. Súťažiacim boli čoraz viac cielene sťažované 

podmienky. Boli testovaní, akú psychickú záťaž dokážu zvládnuť. 

 

"V noci sme nesmeli veľa spať, boli sme stále unavení, pretože sme boli pohltení množstvom aktivít. Aj organizátori sa 

úmyselne správali tak, aby zaťažovali našu psychiku v súlade s únavou," pokračovala Beáta. 

 

Chce sa stať astrofyzičkou 

 

Novomestská študentka dokázala vo finále prežiť aj mnohohodinovú simuláciu v priestore s plochou pätnásť metrov 

štvorcových. Spolu s ňou sa s počítačmi, karimatkami a spacákmi tiesnilo počas prvej finálovej noci ďalších jedenásť 

súťažiacich. 

 

"Aj počas tejto náročnej noci sme pracovali na experimentoch a projektoch. Lekári kontrolovali naše životné funkcie, ako 

zvládame únavu. Tam sme sa najviac zblížili," priznala. 

 

Kariéra astronautky nie je ale pre Novomešťanku Beátu Plaskurovú prioritou. Rada by sa venovala astrofyzike. 

"Kozmonautika je veľmi fyzicky náročná. Astronómovia veľmi často do vesmíru nelietajú. Ale vedci sú čoraz častejšie 

členmi kozmických posádok. Tak uvidím, ako sa môj život bude vyvíjať vo vedeckej dráhe ďalej," vyznala sa 18-ročná 

študentka. 

 

Vesmír by však napriek túžbe lietať najradšej skúmala zo Zeme. A možno aj z kozmickej centrály NASA v Houstone, 

ktorej návšteva je pre ňu veľkým snom. 

 

Možno sa sen úspešnej Novomešťanky naplní aj po pracovnej stránke a svoje vedomosti využije v praktickom živote 

uznávanej astronómky alebo astrofyzičky. 
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1.24.  Novou Miss Spiša sa stala Novovešťanka 

 [korzar.sme.sk; 19/06/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207327/novou-miss-spisa-sa-stala-novovestanka.html 

 

Poznáme najkrajšiu slečnu Spiša. Je ňou 20-ročná Denisa Hojnošová zo Spišskej Novej Vsi. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Regionálna súťaž krásy Miss Spiša už tradične patrí medzi najvydarenejšie akcie v regióne. 

Jubilejný 20. ročník nebol výnimkou. 

 

Piatkový večer sa niesol v znamení Talianska. Deväť finalistiek, exkluzívna porota a moderátor Michal Hudák prezlečený 

za operného speváka Pavarottiho boli zárukou dobrej nálady gala večera. 

 

Popradčankám šerpy unikli 

 

Deväť krásnych Spišiačok ukázalo plne obsadenému Spišskému divadlu nielen svoj pôvab, šarm, ale aj schopnosti a 

talent. Nechýbala ani promenáda v plavkách. 

 

Hoci sa o titul najkrajšej Spišiačky uchádzalo až päť Popradčaniek, prvé miesto im vyfúkla 20-ročná Denisa Hojnošová zo 

Spišskej Novej Vsi. Z finálového večera si odniesla týždenný pobyt v talianskom regióne Marca Fermana, náhrdelník zo 

zlata a množstvo ďalších zaujímavých cien. 

 

Titul prvej vicemiss získala 22-ročná Novovešťanka Michaela Hrubiznová, druhou vicemiss sa stala o rok mladšia 

Marcela Vitkajová zo Spišského Bystrého. 

 

Sympatie divákov na základe najväčšieho počtu ich hlasov si vybojovala 22-ročná Jana Meždejová zo Spišských Vlách. 

 

"Futbalová" porota 

 

O víťazkách rozhodovala osemčlenná porota, zložená zo známych tvárí z politiky, kultúry a televíznej obrazovky Igor 

Rattaj, Ján Tribula, Peter Cmorik, Robo Opatovský, Otto Weiter, podnikateľ pôsobiaci v Poprade Errico Biondi, primátori z 

Popradu Jozef Švagerko a Spišskej Novej Vsi Ján Volný. 

 

"V pláne sme mali vytvoriť futbalovú porotcovskú jedenástku. Žiaľ, Dano Dangl, Roman Pomajbo ani Boris Kollár pre 

technické problémy na letisku v Poprade nepristáli, a tak na súťaž nedorazili," povedala organizátorka súťaže krásy 

Marieta Širáková. Tá na margo 20 ročníkov súťaže skonštatovala, že je to ako hra v lotérii. "Nikdy neviem, ako to celé 

vypáli. Vždy sa to ale zatiaľ skončilo úspechom." 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8207327/novou-miss-spisa-sa-stala-novovestanka.html
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Miss Spiša Denisu Hojnošovú prihlásili na súťaž jej kamaráti. Vo voľnej disciplíne namiešala jednému z porotcovi kokteil. 

Pred publikom pripustila, že hovorené slovo nie je jej silnou stránkou. 

 

V súčasnosti pracuje v Bratislave ako barmanka. 

 

"Víťazstvo som naozaj nečakala, brala som podujatie športovo. Najnáročnejšie pre mňa bolo vystúpenie v plavkách s 

rytmickou pesničkou. Bála som sa, či sa nepomýlim. A stalo sa. Trochu som zakolísala na vysokých podpätkoch, ale 

nakoniec som to ustála." 

 

Čerstvá miss meria 171 cm a váži 54 kg. Nad profesiou manekýnky zatiaľ neuvažuje. 

 

"Vrátim sa do práce a budem makať," s úsmevom zhodnotila najbližšie mesiace. 

 

Moderátor večera Michal Hudák ani ďalší ročník nevynechá. 

 

"Zažil som tu mnoho krásneho. Napríklad keď počas podujatia vybuchla elektrina a celá sála pol hodiny spievala: 

Okresný stavebný podnik Spišská Nová Ves. Každý rok tu dorastajú krásne dievčatá, takže just prídem." 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  "Sú bité a drezúrované" 

 [kosicednes.sk; 19/06/2016; košice:dnes ; Zaradenie: Udalosti] 

http://www.kosicednes.sk/su-bite-drezurovane/ 

 

V sobotu popoludní sa na Hlavnej ulici a pred Cirkusom Aleš na sídlisku Železníky protestovalo proti cirkusom so 

zvieratami. Cieľom zhromaždenia, ktoré je súčasťou celoslovenskej kampane za novelizáciu zákona o ochrane zvierat, 

bolo informovať mierumilovným spôsobom verejnosť o tomto probléme. 

 

Približne tridsiatka mladých ľudí sa zišla pri Dolnej bráne na proteste proti zlému zaobchádzaniu so zvieratami v 

cirkusoch. Následne sa aktivisti vybrali na pochod pred Cirkus Aleš na sídlisku Železníky. Zhromaždenia proti 

zneužívaniu zvierat sú tento rok najpočetnejšie v histórii, podobné akcie sa už konali napríklad v Bratislave, Spišskej 

Novej Vsi alebo Sabinove. 

 

Forma zábavy 

 

"Cieľom protestného zhromaždenia je upozorniť na fakt, že cirkusy so zvieratami nie sú podľa nášho názoru 

najpriateľnejšia forma zábavy. Predovšetkým preto, že zvieratá, ktoré pochádzajú z exotických krajín, sú častokrát bité a 

http://www.kosicednes.sk/su-bite-drezurovane/
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drezúrované, aby sa naučili tie praktiky, ktoré sú potom prezentované verejnosti," priblížil organizátor podujatia Martin 

Oskorip. 

 

Dodal, že týmto protestom sa pripájajú k celoslovenskému aktivizmu, ktorý súvisí s kampaňou Slobody zvierat. Tá sa 

snaží novelizovať zákon o ochrane zvierat tak, aby sa zabránilo prístupu cirkusov so zvieratami na Slovensko. 

 

Označujú ich za feťákov 

 

Vlnu aktivizmu sa snaží narušiť hlavne Cirkus Aleš, ktorý vydáva letáky. Podľa aktivistov je práve tento cirkus známy 

zneužívaním zvierat. "Aktivisti sú označovaní za rôznych feťákov a alkoholikov. Takýmto spôsobom sa snažia narúšať 

tento plynulý a mierumilovný protest," povedal Oskorip. Protestujúci sa ale odradiť nenechali. "Myslím, že je to správna 

cesta. Keďže zvieratá nemôžu hovoriť, musíme hovoriť za nich," skonštatovala protestujúca. 

 

Matej Šulc 

Foto: Veronika Janušková 

 

košice:dnes 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 20. júna 

 [korzar.sme.sk; 19/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8206358/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-20-juna.html 

 

Rozpis pohotovostných služieb 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 

 

Kežmarok 

 

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. 

 

http://korzar.sme.sk/c/8206358/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-20-juna.html
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Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Lekáreň FONTÁNA ul. Hlavná (oproti far. Kostolu) 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

STATIM Štefánikovo námestie 2987/10, 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

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 každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Viva, Mierová 94 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

BENU – Juh, Kaufland PP, Moyzesova 3 
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Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Lúč, Ulica 1. mája 22, 057/775 70 11 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

AVENA PRI NEMOCNICI Mieru 12, +421 056/6281402 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

RODINNÁ Čsl. Armády 3724, 055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SVÄTÉHO JAKUBA Maxima Gorkého 4 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Kam za kultúrou - pondelok 20. júna 

 [korzar.sme.sk; 19/06/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8206356/kam-za-kulturou-pondelok-20-juna.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v regióne. 

 

Košický kraj 

 

http://korzar.sme.sk/c/8206356/kam-za-kulturou-pondelok-20-juna.html
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KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Angry Birds vo filme o 15.15, 16.00, V zajatí démonov 2 o 18.10, 20.50, Warcraft: Prvý stret o 

15.00, 20.10, 20.40, 3D o 18.00, Hľadá sa Dory o 16.30, 17.40, 18.40, 3D o 15.40, Ninja korytnačky 2 3D o 15.10; 

Festival 7x7 - Fénix o 18.00, Stratení v Mníchove o 20.00; Centrálna inteligencia o 18.20, 21.00, Podfukári 2 o 17.40, 

20.30, Hra peňazí o 16.10, Ostrí chlapci o 20.50 hod., STER CENTURY CINEMAS - Centrálna inteligencia o 18.10, 

Hľadá sa Dory o 16.10, 18.30, Podfukári: 2. dejstvo o 16.00, 20.00, V zajatí démonov 2 o 17.30, 20.20, Warcraft: Prvý 

stret o 20.10, 20.30, 3D o 15.30, 17.50, Ninja korytnačky 2 o 15.20 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY 

CINEMAS - Centrálna inteligencia o 18.10, Hľadá sa Dory o 16.10, Podfukári: 2. dejstvo o 20.00, V zajatí démonov 2 o 

17.30, 20.20, Warcraft: Prvý stret o 20.10, 3D o 15.30, 17.50, Ninja korytnačky 2 o 15.20 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Popoluška o 10.00 hod., Rimanka o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - 

Tri prasiatka a vlk úžerník o 10.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Rysavá jalovica o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23) - Motýle exotických trópov 9.00 - 17.00 hod. (do 30. 6.), 

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Výstava záverečných prác Fakulty umení TUKE - bakalárskych, 

diplomových (do 30. 6.), Lesk a sláva - Holandská maľba 16. - 18. storočia zo zbierky Alšovy jihočeské galerie (do 30. 

10.), 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; FASHION 

POINT CAFE (Mlynská 28) – Viktor Šefčík: História kvetu - výstava obrazu (do 31. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 

(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 život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

Femme fatale - motív ženy vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť (do 4. 9.), 

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 
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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.), (cvičenie) Sharing Training o 18.00 hod., (diskusia) 

Čo do pekla je súčasné umenie proti fašizmu? / What the hell contemporary art against fascism is? - Pavel Karous (CZ) + 

Tomáš Rafa (SK) o 19.00 hod., (koncert) Sprievodný program Art Film Fest 2016: Satin Lead (SK) o 21.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Warcraft: Prvý stret o 15.20, 20.00, 20.50, Hľadá sa Dory o 17.40, 18.40, Hľadá sa Dory 3D o 

15.40, 16.20, Warcraft: Prvý stret 3D o 18.00, V zajatí démonov 2 o 18.10, 20.30, Angry Birds vo filme o 15.50, Centrálna 

inteligencia o 20.50, Alica v krajine za zrkadlom o 15.30, Podfukári 2 o 17.50, 20.40 hod., POPRAD: CINEMAX - Alica v 

krajine za zrkadlom o 15.50, Centrálna inteligencia o 20.40, Hľadá sa Dory o 17.40, Hľadá sa Dory 3D o 15.20, Podfukári: 

2. dejstvo o 18.00, V zajatí démonov 2 o 20.50, Warcraft: Prvý stret o 15.30, 20.00, Warcraft: Prvý stret 3D o 18.10 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Odpískané o 18.30 hod. 

 

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; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná 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 ťažby a výroby soli v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: 

Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Katarína Vavrová, 

Milan Vavro - Zamknuté slová (do 31. 7.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok 

Tatranskej galérie, Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov; Kamil Kozub - Home is 

home (do 29. 9.); 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 života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov 

a aparáty pre stereografiu 

 

Späť na obsah 
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1.28.  Uzavreli pakt o neútočení, dohodli sa, kto vyhrá 

 [korzar.sme.sk; 19/06/2016; Bohuš Matia ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8207469/uzavreli-pakt-oneutoceni-dohodli-sa-kto-vyhra.html 

 

Už hneď po štarte, keď bežci absolvovali prvé metre polmaratónu Košice – Seňa na dvoch okruhoch v meste, bolo jasné, 

že o víťazstvo v mužskej kategórii sa pobije dvojica favoritov Jozef Urban a Tibor Sahajda. Vedno, bok po boku, opúšťali 

Hlavnú ulicu s velikánskym náskokom pred "zvyškom sveta". 

 

KOŠICE. Tak im to vydržalo až do cieľa v Seni. Pásku pretrhol ako prvý Jozef Urban s náskokom niekoľkých metrov pred 

Tiborom Sahajdom. Svorne však tvrdili, že to bola bitka o víťazstvo len naoko, lebo sa dohodli... 

 

"Áno, bola to dohoda. Ja som tu vyhral minulý rok, a keďže Jožo tieto preteky ešte nevyhral, tak sme si povedali, nech to 

bude tentoraz on," doprial Tibor Sahajda radosť z víťazstva svojmu kamarátovi a rivalovi Jozefovi Urbanovi. 

 

"Aj tak ten rozdiel vo finančnej odmene za prvenstvo a druhé miesto nie je veľký, takže, brali sme to športovo..." 

 

Chystá sa na obhajobu 

 

Jozef Urban prijal džentlmenskú dohodu, aj keď sa cítil na víťazstvo i bez nej. 

 

"Pred dvoma týždňami sme bežali večerný beh v Spišskej Novej Vsi, kde som Tibora porazil a nebola medzi nami 

žiadna dohoda. Takže, zrejme som na tom výkonnostne lepšie, mám lepšiu formu. No teraz som pristal na dohodu aj 

preto, aby sme si zbytočne nevyčerpali sily." J 

 

ozef Urban sa totiž chystá na obhajobu titulu v behu na 5 kilometrov na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici. 

 

"Príprava je zameraná na to, na päťku na domácom šampionáte. Bude to ťažké, ale pokúsim sa dať zo seba všetko." 

 

Vlani na polmaratóne Košice – Seňa Tibor Sahajda atakoval traťový rekord (1:07:52) a "zmeškal ho" o jedinú sekundu, 

tohto roku však na jeho prekonanie nemal ani pomyslenie. 

 

"Nemalo význam útočiť na traťový rekord, lebo keď sme videli, aké je počasie, aká je horúčava, bolo to nereálne. Chceli 

sme s Jožom bežať pokojne na tých 1:12, bol to pre nás taký tempový tréning." 

 

Jozef Urban ho doplnil: "Už dopredu bolo jasné, že traťový rekord nepadne, keďže obaja sme v príprave. Nemalo zmysel 

nijako to tlačiť, tak sme sa s Tiborom dohodli, že si urobíme taký voľnejší tréning." 

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8207469/uzavreli-pakt-oneutoceni-dohodli-sa-kto-vyhra.html
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Z vavrínového venca, ktorý mu švárna dievčina v cieli stihla zavesiť na krk, mal napokon ohromnú radosť jeden z 

miestnych "prckov". Malý "víťaz" zabudol od prekvapenia aj ústa zatvoriť... 

 

Bolo to pekné gesto. 

 

"Neďaleko odtiaľto pracujem, takže mám k Seňanom blízko. A vždy zvyknem najmä malým fanúšikom niečo podarovať," 

povedal skromne Jozef Urban. 

 

Skôr o štyri roky 

 

Aj víťazka ženskej kategórie, Stropkovčanka Nikola Čorbová, to vzala tréningovo. 

 

"Dnes mi vôbec nešlo o čas. Som rada, že som opäť na východe a behám s našimi Stropkovčanmi," povedala nám 

napoly maratónkyňa a napoly triatlonistka, ktorá sa ešte pokúša o zdolanie maratónskeho limitu na olympiádu v Riu. 

 

Minulý týždeň v Štokholme to však po polovici trate "zabalila". 

 

"Bolo tam veľmi horúco, fúkalo, a hlavne kopce... Po polovici som to už len doklusala za 2:57, lebo chcem ešte jeden 

pokus o olympijský limit, kvôli tomu som sa šetrila. Mám na to ešte dva týždne, ale či je to reálne, to neviem. Vidím to tak 

pol na pol, no momentálne si veľmi neverím, že by som ten limit ešte splnila. Skôr o štyri roky do Tokia..." 

 

Výsledky 14. ročníka polmaratónu Košice – Seňa: Muži – 1. Jozef Urban (Obal Servis Košice) 1:11:38, 2. Tibor Sahajda 

(DACHPROD.SK) 1:11:47, 3. Anatolij Malyj (Malyi Team) 1:14:25. Ženy – 1. Nikola Čorbová (Sportdiag team) 1:26:30, 2. 

Erika Ondrijová 1:37:36, 3. Andrea Grendová (Revúca) 1:39:19. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Spoza volantu sa vytackal opitý muž 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 19/06/2016;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Pavol Michalka, moderátor: "Počas včerajšej noci sa záchranné zložky opäť ponáhľali na nehodu medzi Ferčekovcami a 

Novoveskou Hutou na Spiši. Na streche tam skončilo SUV. Jeho vodič sa spoza volantu sotva vytackal." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Takto dopadol starší vodič na Kii. Po tejto nehode ho záchranári brali do nemocnice. Muž z 

doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty na rovnom úseku. Po viac ako sto metroch narazil do svahu a s autom sa 

prevrátil. Na ceste ostali po jazde vyhádzané kamene, zemina a tráva. Záchranári muža na mieste ošetrili a keďže sa 

sťažoval na bolesti, vzali ho do nemocnice. Hasiči sa zase museli postarať o rozbité auto." 
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Stanislav Sedlák, veliteľ zásahu HaZZ Spišská Nová Ves: "Vodič bol už ošetrovaný vo vozidle sanitky. My sme len auto 

otočili na kolesá a sprejazdnili cestu." 

 

Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc (telefonát): "Pacient po privezení do nemocnice absolvoval CT mozgu a krčnej 

chrbtice. Jeho stav si vyžadoval iba ambulantné ošetrenie. Z nemocnice odišiel v sprievode polície." 

 

Matúš Gavlák: "Policajti päťdesiatpäťročného muža zadržali, dychová skúška mala výsledok dve celé štyri promile. Podľa 

okoloidúcich vodič sotva stál na nohách. Je pre nich šťastím, že nikomu inému na tmavej ceste neublížil." 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Novou Miss Spiša sa stala Novovešťanka 

 [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 6; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: Región] 

 

Poznáme najkrajšiu slečnu Spiša. Je ňou 20-ročná Denisa Hojnošová zo Spišskej Novej Vsi. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Regionálna súťaž krásy Miss Spiša už tradične patrí medzi najvydarenejšie akcie v regióne. 

Jubilejný 20. ročník nebol výnimkou. Piatkový večer sa niesol v znamení Talianska. Deväť finalistiek, exkluzívna porota a 

moderátor Michal Hudák prezlečený za operného speváka Pavarottiho boli zárukou dobrej nálady gala večera. 

 

Popradčankám šerpy unikli 

 

Deväť krásnych Spišiačok ukázalo plne obsadenému Spišskému divadlu nielen svoj pôvab, šarm, ale aj schopnosti a 

talent. Nechýbala ani promenáda v plavkách. Hoci sa o titul najkrajšej Spišiačky uchádzalo až päť Popradčaniek, prvé 

miesto im vyfúkla 20-ročná Denisa Hojnošová zo Spišskej Novej Vsi. Z finálového večera si odniesla týždenný pobyt v 

talianskom regióne Marca Fermana, náhrdelník zo zlata a množstvo ďalších zaujímavých cien. Titul prvej vicemiss 

získala 22-ročná Novovešťanka Michaela Hrubiznová, druhou vicemiss sa stala o rok mladšia Marcela Vitkajová zo 

Spišského Bystrého. Sympatie divákov na základe najväčšieho počtu ich hlasov si vybojovala 22-ročná Jana Meždejová 

zo Spišských Vlách. 

 

"Futbalová" porota 

 

O víťazkách rozhodovala osemčlenná porota, zložená zo známych tvárí z politiky, kultúry a televíznej obrazovky Igor 

Rattaj, Ján Tribula, Peter Cmorik, Robo Opatovský, Otto Weiter, podnikateľ pôsobiaci v Poprade Errico Biondi, primátori z 

Popradu Jozef Švagerko a Spišskej Novej Vsi Ján Volný. "V pláne sme mali vytvoriť futbalovú porotcovskú jedenástku. 

Žiaľ, Dano Dangl, Roman Pomajbo ani Boris Kollár pre technické problémy na letisku v Poprade nepristáli, a tak na súťaž 

nedorazili," povedala organizátorka súťaže krásy Marieta Širáková. Tá na margo 20 ročníkov súťaže skonštatovala, že je 

to ako hra v lotérii. "Nikdy neviem, ako to celé vypáli. Vždy sa to ale zatiaľ skončilo úspechom." Miss Spiša Denisu 
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Hojnošovú prihlásili na súťaž jej kamaráti. Vo voľnej disciplíne namiešala jednému z porotcovi kokteil. Pred publikom 

pripustila, že hovorené slovo nie je jej silnou stránkou. V súčasnosti pracuje v Bratislave ako barmanka. "Víťazstvo som 

naozaj nečakala, brala som podujatie športovo. Najnáročnejšie pre mňa bolo vystúpenie v plavkách s rytmickou 

pesničkou. Bála som sa, či sa nepomýlim. A stalo sa. Trochu som zakolísala na vysokých podpätkoch, ale nakoniec som 

to ustála." Čerstvá miss meria 171 cm a váži 54 kg. Nad profesiou manekýnky zatiaľ neuvažuje. "Vrátim sa do práce a 

budem makať," s úsmevom zhodnotila najbližšie mesiace. Moderátor večera Michal Hudák ani ďalší ročník nevynechá. 

"Zažil som tu mnoho krásneho. Napríklad keď počas podujatia vybuchla elektrina a celá sála pol hodiny spievala: 

Okresný stavebný podnik Spišská Nová Ves. Každý rok tu dorastajú krásne dievčatá, takže just prídem." EVA 

ŠOLTÍSOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Dieťa sa zranilo, spadlo z bicykla 

 [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 8; tasr ; Zaradenie: Región] 

 

HRABUŠICE. Horskí záchranári zo Slovenského raja pomáhali v piatok popoludní štvorročnému dievčatku, ktoré spadlo z 

bicykla a poranilo si hlavu na Čingove v lokalite Lesnica. Informovalo o tom Operačné stredisko Horskej záchrannej 

služby. Záchranári dieťa na mieste ošetrili a v sprievode otca transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. (tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Uzavreli pakt o neútočení, dohodli sa, kto vyhrá... 

 [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 23; BOHUŠ MATIA ; Zaradenie: Šport] 

 

PRE URBANA A SAHAJDU TEMPOVÝ TRÉNING 

 

Už hneď po štarte, keď bežci absolvovali prvé metre polmaratónu Košice – Seňa na dvoch okruhoch v meste, bolo jasné, 

že o víťazstvo v mužskej kategórii sa pobije dvojica favoritov Jozef Urban a Tibor Sahajda. Vedno, bok po boku, opúšťali 

Hlavnú ulicu s velikánskym náskokom pred "zvyškom sveta". 

 

KOŠICE. Tak im to vydržalo až do cieľa v Seni. Pásku pretrhol ako prvý Jozef Urban s náskokom niekoľkých metrov pred 

Tiborom Sahajdom. Svorne však tvrdili, že to bola bitka o víťazstvo len naoko, lebo sa dohodli... "Áno, bola to dohoda. Ja 

som tu vyhral minulý rok, a keďže Jožo tieto preteky ešte nevyhral, tak sme si povedali, nech to bude tentoraz on," doprial 

Tibor Sahajda radosť z víťazstva svojmu kamarátovi a rivalovi Jozefovi Urbanovi. "Aj tak ten rozdiel vo finančnej odmene 

za prvenstvo a druhé miesto nie je veľký, takže, brali sme to športovo..." 

 

Chystá sa na obhajobu 
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Jozef Urban prijal džentlmenskú dohodu, aj keď sa cítil na víťazstvo i bez nej. "Pred dvoma týždňami sme bežali večerný 

beh v Spišskej Novej Vsi, kde som Tibora porazil a nebola medzi nami žiadna dohoda. Takže, zrejme som na tom 

výkonnostne lepšie, mám lepšiu formu. No teraz som pristal na dohodu aj preto, aby sme si zbytočne nevyčerpali sily." 

Jozef Urban sa totiž chystá na obhajobu titulu v behu na 5 kilometrov na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici. 

"Príprava je zameraná na to, na päťku na domácom šampionáte. Bude to ťažké, ale pokúsim sa dať zo seba všetko." 

Vlani na polmaratóne Košice – Seňa Tibor Sahajda atakoval traťový rekord (1:07:52) a "zmeškal ho" o jedinú sekundu, 

tohto roku však na jeho prekonanie nemal ani pomyslenie. "Nemalo význam útočiť na traťový rekord, lebo keď sme videli, 

aké je počasie, aká je horúčava, bolo to nereálne. Chceli sme s Jožom bežať pokojne na tých 1:12, bol to pre nás taký 

tempový tréning." Jozef Urban ho doplnil: "Už dopredu bolo jasné, že traťový rekord nepadne, keďže obaja sme v 

príprave. Nemalo zmysel nijako to tlačiť, tak sme sa s Tiborom dohodli, že si urobíme taký voľnejší tréning." Z 

vavrínového venca, ktorý mu švárna dievčina v cieli stihla zavesiť na krk, mal napokon ohromnú radosť jeden z miestnych 

"prckov". Malý "víťaz" zabudol od prekvapenia aj ústa zatvoriť... Bolo to pekné gesto. "Neďaleko odtiaľto pracujem, takže 

mám k Seňanom blízko. A vždy zvyknem najmä malým fanúšikom niečo podarovať," povedal skromne Jozef Urban. 

 

Skôr o štyri roky 

 

Aj víťazka ženskej kategórie, Stropkovčanka Nikola Čorbová, to vzala tréningovo. "Dnes mi vôbec nešlo o čas. Som rada, 

že som opäť na východe a behám s našimi Stropkovčanmi," povedala nám napoly maratónkyňa a napoly triatlonistka, 

ktorá sa ešte pokúša o zdolanie maratónskeho limitu na olympiádu v Riu. Minulý týždeň v Štokholme to však po polovici 

trate "zabalila". "Bolo tam veľmi horúco, fúkalo, a hlavne kopce... Po polovici som to už len doklusala za 2:57, lebo chcem 

ešte jeden pokus o olympijský limit, kvôli tomu som sa šetrila. Mám na to ešte dva týždne, ale či je to reálne, to neviem. 

Vidím to tak pol na pol, no momentálne si veľmi neverím, že by som ten limit ešte splnila. Skôr o štyri roky do Tokia..." 

Výsledky 14. ročníka polmaratónu Košice – Seňa: Muži 1. Jozef Urban (Obal Servis Košice) 1:11:38, 2. Tibor Sahajda 

(DACHPROD.SK) 1:11:47, 3. Anatolij Malyj (Malyi Team) 1:14:25. Ženy – 1. Nikola Čorbová (Sportdiag team) 1:26:30, 2. 

Erika Ondrijová 1:37:36, 3. Andrea Grendová (Revúca) 1:39:19. BOHUŠ MATIA 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Top halušky varia Srbi 

 [Korzár; 143/2016; 20/06/2016; s.: 8; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: Región] 

 

"MAĎARI" PRIŠLI O TRIUMF KURIÓZNE 

 

V Krompachoch vyhlásili v nedeľu majstra Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek. Titul, paradoxne, 

poputoval do srbskej Kovačice. 
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KROMPACHY. Po devätnásty raz sa stretli v Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) milovníci tradičného slovenského 

jedla na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek. Z 18 družstiev mali 

tretinové zastúpenie hostia zo Srbska, Rumunska a Maďarska. 

 

Prísne pravidlá 

 

Príprava skvelého pokrmu má prísne stanovené pravidlá. Súťažia 4-členné družstvá, ktorých úloha je v čo najkratšom 

čase navariť tri kilogramy halušiek zo základných surovín – múky, zemiakov, soli, bryndze a slaniny. Porota ochutná a 

zhodnotí ich kvalitu. Čo si kuchári navaria, to si musia aj zjesť. A to čo v najrýchlejšom čase. Tímy musia absolvovať obe 

disciplíny, inak sú zo súťaže vylúčené. Súťažiaci Marek Tremko z družstva Horal Kojšov je jediný, ktorý nevynechal ani 

jeden ročník. "Dnes sme tu v novom zložení, určite sa pokúsime o výhru," skonštatoval pred varením. Tím v celkovom 

hodnotení skončil nakoniec na treťom mieste. Družstvo Farma dobrej nádeje z Kluknavy ako minuloročný víťaz malo v 

pláne obhájiť titul. To sa nepodarilo, skončili druhí. Palmu víťazstva a titul majstra Slovenska vo varení a jedení 

bryndzových halušiek si odnieslo do Srbska Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka zo srbskej Kovačice, ktoré sa 

zúčastnilo súťaže druhýkrát. "U nás nebolo zvykom variť halušky, ale keď sme začali chodiť na túto súťaž, preniesli sme 

si ich k nám. Ani na jednom kultúrnom podujatí, ktoré robíme v Kovačici a okolí, nesmú chýbať halušky," povedala 

Katarína Lenhartová. 

 

Ďalšie ocenenia 

 

Udeľovali sa aj ceny v jednotlivých disciplínach. Najrýchlejšie halušky navarili práve šikovní kuchári z Kovačice (6,23 

minúty). Najrýchlejšie jedli ich krajania z Miestnej organizácie Matice slovenskej z Kovačice (1,08 minúty). Maďarské 

družstvo Dolnozemských Slovákov z Békéscsaby sa rozhodlo rozdeliť svoje halušky návštevníkom. Konzumenti vtedy 

ešte netušili, že koštujú podľa hodnotenia poroty chuťovo najlepšie halušky podujatia. Neabsolvovanie jedenia však 

znamenalo vylúčenie zo súťaže. Veľkoryso sa zachovali druhí kojšovskí Horali. Svoj pohár v tejto disciplíne darovali 

lepším, teda maďarským súťažiacim. 

 

Výťažok chorým deťom 

 

Predseda hodnotiacej poroty František Turek sa majstrovstiev zúčastňuje pravidelne. "Tímy sa tohto roku zlepšili v 

príprave, čo sa týka hygieny, kvalita jedla ešte pokrivkáva. Všetci rýchlo navaria, ale halušky ešte nie sú dostatočne 

uvarené. Prvenstvo za najchutnejšie halušky získali tí, ktorí nemali najlepší čas, ale dôraz kládli na kvalitu." 

Spoluorganizátorom podujatia je humanitná spoločnosť Humanita pre život v Spišských Vlachoch. "Toto podujatie má 

predovšetkým humanitný rozmer. Aj tohto roku venujeme výťažok z akcie zdravotne postihnutým deťom. Detskému 

oddeleniu Nemocnice v Krompachoch poputuje na vybavenie 565 eur," povedal predseda Jozef Janikov. "Super krásna 

akcia. Atmosféra bola fantastická a všetci, ktorí prišli, sa určite zabavili. Som rada, že sa opäť po roku vrátili halušky do 

Krompách," zhodnotila podujatie primátorka Krompách Iveta Rušinová. EVA ŠOLTÍSOVÁ 
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FOTO: 

 

Ocenenie 

 

Od J. Janikova si ho prevzala Katarína Lenhartová z Kovačice. 

 

Marek Tremko 

 

Nevynechal ani jeden ročník súťaže. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Denisa (19) očarila aj Peťa Cmorika 

 [Nový Čas; 143/2016; 20/06/2016; s.: 8; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Miss Spiša 2016. 

 

Autor - Zdeněk Kovář * Foto: autor 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Kráľovnou som ja! Tak toto si od soboty môže spievať Denisa Hojnošová (19) zo Spišskej Novej 

Vsi, ktorá sa v domácom prostredí divadla Reduta stala Miss Spiša. Rusalka zabodovala v konkurencii 9 finalistiek a 

poklonu jej zložil aj spevák Peter Cmorik (36). 

 

Krása a Spiš patria k sebe. Jubilejný 20. ročník súťaže to len potvrdil. ,,Som veľmi potešená. Nečakala som, že zvíťazím," 

netajila barmanka a čašníčka Denisa Hojnošová, ktorá pracuje v Bratislave. ,,Dokážem namiešať hocijaké drinky a keď 

trebab, aj elixír života!" Na otázku, čo porotu na nej najviac zaujalo, v sekunde vyhŕkla: ,,Asi moje vlasy!" Poklonu zložil 

víťazke aj spevák Peter Cmorik: ,,Súťaž som doteraz videl len na bilbordoch. Zasmial som sa, zabavil, baby boli krásne, 

pocit je to príjemný. Vyhrala najlepšia, no asi nie pre farbu vlasov, ale zvládla to úžasne a zrejme namiešala ten správny 

elixír krásy." Podobný názor mal aj ďalší novic v porote, spevák Robo Opatovský (44): ,,Zhodli sme sa na víťazke. Má 

krásnu postavu, je veľmi sympatická a aj pekná, hoci ja by som jej možno trochu narovnal tie kučierky." Spokojný bol 

takisto primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný: ,,Dobre som zaloboval! Miss Spiša patrí k nášmu regiónu a aj jubilejný 

ročník potvrdzuje, že sa u nás rodia len krásne ženy!" 

 

---- 

 

Výška 

 

170 cm 
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Váha 

 

54 kg 

 

Miery:  

 

87 - 63 - 88 cm 

 

Priateľ:  

 

nemá 

 

Znamenie: 

 

Váhy 

 

FOTO: 

 

Peter Cmorik 

 

Zľava: 1. vicemiss Michaela Hrubiznová (22), Miss Spiša Denisa Hojnošová (19), 2. vicemiss Marcela Vitkajová (21), 

Miss sympatia Jana Medžejová (22) 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Z 9 krások vybrali cez víkend Miss Spiša 2016: Rusalka Denisa očarila aj Peťa Cmorika! 

 [cas.sk; 20/06/2016; Zdenek Kovář, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/414734/z-9-krasok-vybrali-cez-vikend-miss-spisa-2016-rusalka-denisa-ocarila-aj-peta-cmorika/ 

 

Kráľovnou som ja! Tak toto si od soboty môže spievať Denisa Hojnošová (19) zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sa v 

domácom prostredí divadla Reduta stala Miss Spiša. 

 

Rusalka zabodovala v konkurencii 9 finalistiek a poklonu jej zložil aj spevák Peter Cmorik (36). Krása a Spiš patria k 

sebe. Jubilejný 20. ročník súťaže to len potvrdil. "Som veľmi potešená. Nečakala som, že zvíťazím," netajila barmanka a 

čašníčka Denisa Hojnošová, ktorá pracuje v Bratislave. "Dokážem namiešať hocijaké drinky a keď treba, aj elixír života!" 

 

http://www.cas.sk/clanok/414734/z-9-krasok-vybrali-cez-vikend-miss-spisa-2016-rusalka-denisa-ocarila-aj-peta-cmorika/
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Na otázku, čo porotu na nej najviac zaujalo, v sekunde vyhŕkla: "Asi moje vlasy!" Poklonu zložil víťazke aj spevák Peter 

Cmorik: "Súťaž som doteraz videl len na bilbordoch. Zasmial som sa, zabavil, baby boli krásne, pocit je to príjemný. 

Vyhrala najlepšia, no asi nie pre farbu vlasov, ale zvládla to úžasne a zrejme namiešala ten správny elixír krásy." 

 

Podobný názor mal aj ďalší novic v porote, spevák Robo Opatovský (44): "Zhodli sme sa na víťazke. Má krásnu postavu, 

je veľmi sympatická a aj pekná, hoci ja by som jej možno trochu narovnal tie kučierky." Spokojný bol takisto primátor 

Spišskej Novej Vsi Ján Volný: "Dobre som zaloboval! Miss Spiša patrí k nášmu regiónu a aj jubilejný ročník potvrdzuje, 

že sa u nás rodia len krásne ženy!" 

 

Miss Spiša 

 

Výška: 170 cm 

 

Váha: 54 kg 

 

Miery: 87 - 63 - 88 cm 

 

Priateľ: nemá 

 

Znamenie: Váhy 

 

Foto: 

 

Spevák Peter Cmorik. Zdroj - anc 

 

Denisa Hojnošová (19) zabodovala v konkurencii 9 finalistiek a poklonu jej... Zdroj - Zdeněk Kovář 

 

Zľava: 1. vicemiss Michaela Hrubiznová (22), Miss Spiša Denisa Hojnošová (19),... Zdroj - Zdeněk Kovář 
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