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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Tatranské Zruby 

 [Podtatranské noviny; 32/2017; 08/08/2017; s.: 8; Mikuláš ARGALÁCH ; Zaradenie: publicistika, inzercia] 

 

V nepokojnom Nemecku sa rodila teória a filozofia "Tretej ríše" (Arthur Moeller van der Bruck) a zároveň hrozil jeho 

rozpad. Česko-slovenskí politici (rozumej najmä českí) jazdili po európskych politických salónoch a hľadali spojencov 

(našli s veľkou slávou tých, ktorí nás o pätnásť rokov tiež s veľkou slávou obetujú) a na Slovensku sa kládli prvé tehličky 

stavby modernej časti republiky, napr. v podobe ortopedickej kliniky či leteckej linky Praha - Bratislava. 

 

Latentná poľská hrozba držala v napätí vojenských stratégov a tak v Tatrách bolo tu i tam viac vojakov ako turistov, k 

tradičnému sídlu silnej vojenskej posádky Levoči sa po vzniku novej republiky pridávali Spišská Nová Ves, Podolínec, 

Kežmarok a najmä Poprad. Práve sem prišiel v zostave 13. streleckého pluku ako veliteľ jednej z rôt aj štábny kapitán 

Václav Dusil (1884 - 1960), muž, ktorý zanechal výraznú stopu svojej činnosti vo viacerých oblastiach medzivojnového 

života Vysokých Tatier a ich podhoria. 

 

Strelecký pluk sa pri reorganizácii armády zmenil na horský pluk, čo znamenalo výcvik v horách. Keďže tu bola vyššie 

spomenutá latentná hrozba, bol to práve škpt. Dusil, ktorý presadzoval nielen kvalitný výcvik vojakov a dôstojníkov, ale aj 

vybudovanie bodov možného celoročného pobytu vojakov. Za slabé miesta považoval Dusil Javorovú a Bielovodskú 

dolinu. Preto to boli práve vojaci, ktorí pod Kopským sedlom postavili chatu, ktorej dali meno po svojom veliteľovi brigády 

- Votrubova chata. Bola to sprvu celkom skromná stavba, ktorá mala len dve miestnosti. Hoci od roku 1924 slúžila aj pre 

verejnosť, jej trvalými nocľažníkmi boli aj vojenské hliadky. 

 

Miesto pre väčšiu vojenskú základňu vyberal Dusil s prihliadnutím na to, aby vojenská posádka nevstupovala do rytmu a 

charakteru kúpeľných osád, ale aj na strategickú polohu, v tomto prípade vo vzťahu k Velickej doline. 
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Prvé zruby stáli už v roku 1923 a slúžili na ubytovanie vojakov. Zaujímavý bol názov tejto vznikajúcej osady: Baraky pri 

Slavkovskom potoku. Väčšie, priestrannejšie a pohodlnejšie zrubové baraky sa začali stavať v roku 1925 a odvtedy nesie 

osada aj názov: Vojenské zruby. 

 

Mikuláš ARGALÁCH 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Najbližšie dva víkendy sa budú zabávať Gorali 

 [Podtatranské noviny; 32/2017; 08/08/2017; s.: 1,2; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: titulná strana, aktuálne] 

 

Najbližšie dva víkendy v našom regióne budú patriť Goralom a goralskému folklóru. 

 

V sobotu a nedeľu 12. a 13. augusta sa v Ždiari uskutoční 23. ročník Goralských folklórnych slávností. O týždeň neskôr, 

19. augusta bude v Červenom Kláštore Stretnutie Goralov v Pieninách. Každé z podujatí má iný charakter. 

 

Ponúknu goralský folklór 

 

Na Goralských folklórnych slávnostiach vystúpia takmer výlučne súbory, ktoré prezentujú goralský folklór. "Snažíme sa to 

dodržať. Niekomu sa môže zdať, že každý rok je to dosť podobné, ale ľudia, ktorí tu prichádzajú na dovolenku, môžu 

niečo také vidieť iba tu v Ždiari. Na ostatných podujatiach v regióne vystupujú súbory z celého Slovenska i zahraničia a 

my chceme prezentovať goralskú kultúru," povedal starosta Ždiaru Pavol Bekeš. V Ždiari sa na slávnostiach prezentujú 

Gorali zo Spiša, Oravy i Poľska. Tak je to aj tohto roku. V programe vystúpi aj Folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej 

Vsi, ktorý sa predstaví s programom venovaným goralskému folklóru. 

 

Podľa starostu aj toto podujatie prispelo nielen k zvýšeniu záujmu verejnosti o goralský folklór, ale aj k aktívnemu nárastu 

záujmu, čo sa premietlo aj do vzniku nových súborov či skupín. "My sme začali pred 22 rokmi. Dnes sa konajú nielen 

folklórne slávnosti, ale aj rôzne dni obce a tiež tam vystupujú súbory, takže si myslím, že to má vplyv na vznik súborov a 

skupín," dodal starosta. K zvýšeniu povedomia a rozvoju goralského folklóru prispel podľa Bekeša aj ples v Ždiari, ktorý 

tiež priniesol so sebou nárast záujmu o goralské kroje a folklór, keďže vstup na ples je možný len v kroji. 

 

Hlavný program Goralských folklórnych slávností sa začne v nedeľu o 10.30 h slávnostnou omšou. Atraktívnou súčasťou 

podujatia je vozový sprievod dedinou, ktorý začne o 12.30 h. Špecifikom sprievodu v Ždiari sú družbovia na koňoch. 

Okrem nich návštevníci uvidia aj do desať konských povozov. O hodinu neskôr začne program na Strednici, v ktorom 

vystúpia aj Ždiaranček, Krzesany, Polhorská muzika, Kicora, Goral či Frankovčan. Vstupné na festival sú dve eura. "Je to 

symbolické vstupné, aby nikto nemohol povedať, že nemohol ísť. Chceme, aby to videlo čo najviac ľudí," uviedol starosta 

Ždiaru Pavol Bekeš. 
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pokračovanie na str. 2 

 

dokončenie z 1. strany 

 

V prvý deň podujatia vystúpi na Strednici skupina Hex, po nej bude nasledovať diskotéka. 

 

Hlavným ťahákom Kollárovci 

 

O týždeň neskôr sa v Červenom Kláštore v areáli Kúpeľov Smerdžonka uskutoční hudobný festival: Stretnutie Goralov v 

Pieninách 2017. Organizátormi podujatia je hudobná skupina Kollárovci a Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši. 

Podujatie sa uskutoční v sobotu 19. augusta o 15.00 h. "Cieľom podujatia je dotiahnuť turistov z celého Slovenska i zo 

zahraničia, aby sa prišli pozrieť, aký krásny kraj tu máme. To, že sa nám to darí, je nespochybniteľné. Vlani navštívilo 

naše podujatie okolo osemtisíc ľudí," uviedol manažér kapely Tomáš Kollár. Hlavným ťahákom podujatia sú samotní 

organizátori - Kollárovci. Stretnutie Goralov v Pieninách je jediné podujatie, ktoré počas roka táto hudobná skupina 

organizuje. Okrem nich vystúpia v programe aj ich hostia Peter Cmorík, Black band, Franta Uher, Karel Peterka či 

skupina Legendy se vrací, Jana Peterková, Peter Stašák, ale aj zabávač Jožko Jožka. 

 

Ak by niekto čakal od podujatia viac folklóru, Tomáš Kollár upozorňuje, že podujatie Stretnutie Goralov v Pieninách nie je 

folklórnym festivalom, hoci v programe vystúpi aj jeden folklórny súbor. Ide o FS Frankovčan z neďalekej Malej Frankovej. 

Stretnutie Goralov pôvodne vzniklo v Lesnici v spolupráci Jánom Gondekom, kde sa konali jeho prvé ročníky. Z 

kapacitných a infraštruktúrnych dôvodov sa podujatie po pár ročníkoch presunulo do Červeného Kláštora, keďže v 

Lesnici nie je možné usporiadať väčšie podujatie takéhoto charakteru. 

 

Rastislav OVŠONKA 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  SLOVENSKO: Historický kalendár na 9. augusta 

 [teraz.sk; 09/08/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-9-a/36279-clanok.html 

 

Streda - 9. augusta 2017. Je to tridsiaty druhý pracovný týždeň a 221. deň v roku 2017. 

 

 Bratislava 8. augusta (TASR) - 

 

 SLOVENSKO - OSOBNOSTI 

 

 1867 - Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg VAVRO ŠROBÁR, ktorý bol 

prívržencom Tomáša Garrigua Masaryka a hlavnou osobnosťou hlasistického hnutia. Po roku 1918 sa stal ministrom s 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-9-a/36279-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 8. 2017 

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

plnou mocou pre správu Slovenska a v januári 1919 rozpustil Slovenskú národnú radu (SNR). Počas druhej svetovej 

vojny sa zapojil do ilegálnej činnosti a do Slovenského národného povstania (SNP). V politickej kariére ho nezastavil ani 

február 1948, lebo prijal ministerské kreslo a podpísal sa pod komunistickú ústavu. Zomrel 6.12.1950. 

 

 1872 - Narodila sa v Novom Meste nad Váhom učiteľka, spoluzakladateľka a vedúca predstaviteľka Spolku feministiek 

VILMA GLÜCKLICHOVÁ, prvá žena v Uhorsku, ktorá študovala na filozofickej fakulte a získala na nej diplom. Zomrela 

18.8.1927. 

 

 1905 - Narodil sa v Gajaroch spisovateľ a prekladateľ ŠTEFAN GRÁF. Zomrel 11.7.1989. 

 

 1911 - Narodil sa v Nitre hudobný skladateľ, textár, pedagóg a libretista PAVOL ČÁDY, bol jedným z prvých skladateľov 

tanečnej hudby (napr. Biele margaréty, Najkrajšia hviezdička). Zomrel 5.12.1978. 

 

 1925 - Narodil sa v Pezinku športový novinár, autor športovej literatúry faktu IMRICH HORNÁČEK. Zomrel 1.1.1977. 

 

 1929 - Zomrel v Liptovskom Mikuláši básnik ANDREJ GUOTH. Narodil sa 12.5.1906. 

 

 1930 - Narodil sa v Cieszynom (Poľsko) slovenský hudobný skladateľ, klavirista a hudobný teoretik ROMAN BERGER. 

 

 1957 - Narodil sa v ukrajinskom Kyjeve v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR) politický analytik, 

spisovateľ SERGEJ CHELEMENDIK, poslanec (2006 - 2008) Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za Slovenskú 

národnú stranu (SNS), ktorý od roku 1988 pôsobil na Slovensku. Zomrel 5.5.2016 v Bratislave. 

 

 1988 - Narodil sa v Spišskej Novej Vsi slovenský hokejový brankár a reprezentant JÚLIUS HUDÁČEK, hráč klubu 

Severstaľ Čerepovec (Kontinentálna hokejová liga - KHL). 

 

 2016 - Zomrel v Bratislave lekár, vedec a bývalý úspešný československý reprezentant vo vodnom slalome LUDĚK 

BENEŠ. Narodil sa 7.9.1937 v Plzni (dnes Česko). 

 

 SLOVENSKO - UDALOSTI 

 

 1804 - Pápež Pius VII. zriadil bulou In universa Gregis Dominici cura Košické biskupstvo (diecézu) na návrh uhorského 

kráľa Františka Jozefa I. 

 

 1994 - Vláda Slovenskej republiky (SR) schválila návrh na vysielanie príslušníkov Armády SR mimo územia Slovenska v 

rámci mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN), mierových misií Európskej únie (EÚ) a Konferencie o 

bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE, od roku 1995 OBSE - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). 
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Späť na obsah 

 

1.4.  Najvyššie výstrahy sú späť! V týchto siedmich okresoch bude vo štvrtok najväčšie peklo 

 [tvnoviny.sk; 09/08/2017; BRATISLAVA/ tvnoviny.sk, ml ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1881645 

 

Teploty tam budú dosahovať až 38 stupňov. 

 

Horšie už to ani, hádam, byť nemôže. Len pár dní sme si oddýchli od horúčav a sú späť v plnej sile. Slovenský 

hydrometeorologický ústav vydal na štvrtok výstrahy prvého, druhého a dokonca aj tretieho stupňa pred vysokými 

teplotami. 

 

Najhoršie na tom bude sedem okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja, konkrétne okres Komárno, Nitra, Nové Zámky, 

Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec. V týchto okresoch sa môže teplota vyšplhať až na 38 stupňov. "Vysoká 

teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," varuje SHMÚ. 

Výstrahy platia vo štvrtok od 15.00 h do 18.00 h. 

 

Pre približne polovicu Slovenska platí od 14.00 h do 18.00 h výstraha 2. stupňa. Týka sa okresov Bratislava, Malacky, 

Pezinok, Senec, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Myjava, 

Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Lučenec, 

Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Humenné, Prešov, Vranov nad 

Topľou, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Teplota by sa tu mala vyšplhať na 35 

až 37 stupňov. 

 

O niečo miernejšia výstraha, 1. stupňa, bude v tom istom čase platiť v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, 

Žilina, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok, Brezno, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, 

Sabinov Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina. Ortuť teplomera sa v týchto regiónoch vyšplhá na maximálne 

34 stupňov. 

 

Pre zvyšných osem okresov máme dobrú správu. V okolí Kežmarku, Popradu, Starej Ľubovne, Dolného Kubína, 

Liptovského Mikuláša, Námestova, Tvrdošína a Čadce nehrozia podľa meteorológov veľké horúčavy. 

 

--> 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Nechcete full time? Pozrite si pracovné ponuky na kratší pracovný čas 

 [hnporadna.hnonline.sk; 09/08/2017; sok ; Zaradenie: Denník HN] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/1007951-nechcete-full-time-pozrite-si-pracovne-ponuky-na-kratsi-pracovny-cas 

http://www.tvnoviny.sk/a/1881645
http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/1007951-nechcete-full-time-pozrite-si-pracovne-ponuky-na-kratsi-pracovny-cas
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Pozrite si aktuálne pracovné ponuky: 

 

Advokátsky koncipient/právny asistent 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1380541/advokatsky-koncipient-pravny-asistent 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: LG Legal, s.r.o. 

Miesto: Bratislava-Ružinov 

 

Administratívny pracovník, účtovník 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1376474/administrativny-pracovnik-uctovnik 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Malokarpatské múzeum v Pezinku 

Miesto: Pezinok 

 

Pedikér 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1376137/pediker 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s. r. o. 

Miesto: Hlohovec 

 

Mzdová a finančná účtovníčka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1371845/mzdova-a-financna-uctovnicka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Denisa Nosková - účtovnícke služby 

Miesto: Trnava 

 

Aranžér kvetov / pomocný pracovník /-čka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1380538/aranzer-kvetov-pomocny-pracovnik-cka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Ing. Tímea Sike - TÍMEA FLORIST SALÓN 

Miesto: Komárno 
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Kuchárka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1380528/kucharka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: FERPLAST SLOVAKIA, s.r.o. 

Miesto: Nesvady, okres Komárno 

 

Recepčná/Administratívna pracovníčka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1382479/recepcna-administrativna-pracovnicka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: SECURITAS SK, s.r.o. 

Miesto: Prievidza 

 

Predavačka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1383973/predavacka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Peter Plášek PROFFICE 

Miesto: Bánovce nad Bebravou 

 

Učiteľ pre výučbu hudobnej teórie/ HN a hru na klavír 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1359158/ucitel-pre-vyucbu-hudobnej-teorie-hn-a-hru-na-klavir 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Súkromná základná umelecká škola, A. Bernoláka 1, Ružomberok 

Miesto: Ružomberok 

 

Ekonóm 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1349932/ekonom 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Ing. Emil Gonšor - EGO 

Miesto: Námestovo 

 

Asistentka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1383599/asistentka 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 8. 2017 

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

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Bios-Medica s.r.o. 

Miesto: Zvolen 

 

Mzdová účtovníčka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1368364/mzdova-uctovnicka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Základná škola Janova Lehota 97 

Miesto: Janova Lehota, okres Žiar nad Hronom 

 

Sekretárka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1378311/sekretarka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Addere, s.r.o. 

Miesto: Stropkov 

 

Marketingový špecialista - práca so sociálnymi sieťami 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1379750/marketingovy-specialista-praca-so-socialnymi-sietami 

Mzda: od 300 do 400 E za mesiac 

Spoločnosť: G-SERVIS, s.r.o. 

Miesto: Prešov 

 

Účtovník/Ekonóm 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1381130/uctovnik-ekonom 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: K_CORP s.r.o. 

Miesto: Spišská Nová Ves 

 

Zdravotná sestra 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1381101/zdravotna-sestra 

Mzda: od 400 E za mesiac 

Spoločnosť: MUDr. Ľubica Ledecká, stomatológia 

Kontakt: MUDr. Ľubica Ledecká, tel.: +421905638441, lubicaledecka@gmail.com 
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Miesto: Košice-Krásna 

 

Množstvo ďalších pracovných ponúk nájdete na stránke portálu istp.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Anketu ovládol po šiesty raz. Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa 

 [sport.sme.sk; 09/08/2017; SME.sk ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20622251/hokejista-roka-2017-vyhral-marian-hossa.html 

 

Pozrite si kompletné výsledky 

 

Kompletné výsledky >> 

 

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vyhlásil víťazov ankety Hokejista roka 2017. Na slávnostnom 

odovzdávaní cien sa verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, prvú aj druhú ligu, extraligu žien, extraligu 

juniorov a dorastu. 

 

V minulosti boli niektoré z týchto kategórii odovzdávané na Kongrese SZĽH. 

 

"Naším cieľom je v každom smere spájať hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu 

dostať pod jednu strechu a som rád, že sa nám to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH 

Miroslav Valíček. 

 

Sekera predstihol Cháru 

 

Absolútnym víťazom ankety Hokejista roka 2017 sa stal útočník Chicaga Blackhawks Marián Hossa, ktorý slávnostné 

oceňovanie ovládol po šiestykrát v kariére. 

 

Predtým bol vyhlásený za najlepšieho slovenského hokejistu v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015. Marián Hossa sa 

v ankete Hokejista roka 2017 zároveň stal najlepším útočníkom. 

 

Odborná verejnosť zvolila za najlepšieho brankára Petra Budaja. Gólman Tampy Bay hviezdil uplynulú sezónu najmä v 

drese Los Angeles Kings, keď skvelo zastúpil zranenú jednotku Jonathana Quicka. 

 

Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Obranca Edmontonu Oilers, rovnako ako minulú sezónu, triumfoval v 

ankete pred Zdenom Chárom. 

 

https://sport.sme.sk/c/20622251/hokejista-roka-2017-vyhral-marian-hossa.html
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Najlepšou hokejistkou bola vyhlásená útočníčka Jana Kapustová. Triumfy v ankete obhájil aj najlepší tréner, Vladimír 

Országh, ktorý doviedol HC'05 Banskú Bystricu k titulu majstra Slovenska, a Vladimír Baluška ako najlepší rozhodca. 

 

Cenu za najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie do 18 rokov z Majstrovstiev 

sveta 2017 v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom Ružičkom. 

 

Mladíci sa zastali rozhodcu 

 

Už tradične bol vyhlásený aj All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017, ktorý tvorí brankár Jason Bacashihua (HC'05 Banská 

Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 Banská Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 

Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) a Ladislav Nagy (HC Košice). 

 

V ankete Hokejista roka hlasovala odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy 

v ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov ale elektronicky, cez aplikáciu Staffino. 

 

Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Hráči akadémie Igora Libu sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po 

stretnutí na EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. 

 

Informácie pochádzajú z tlačovej správy SZĽH. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Marián Hossa sa už šiesty raz teší z titulu hokejista roka 

 [ta3.com; 09/08/2017; TA3 ; Zaradenie: Šport] 

http://www.ta3.com/clanok/1110619/marian-hossa-sa-uz-siesty-raz-tesi-z-titulu-hokejista-roka.html 

 

Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v ankete šiestykrát v kariére, keď 

uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. 

 

Najlepším brankárom Budaj 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja usporiadal slávnostné odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem výsledkov v 

hlavnej kategórii sa verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov a dorast. 

"Náš cieľ je v každom smere spájať hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu dostať pod 

jednu strechu a som rád, že sa nám to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH Miroslav 

Valíček. 

 

Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. 

Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá 

http://www.ta3.com/clanok/1110619/marian-hossa-sa-uz-siesty-raz-tesi-z-titulu-hokejista-roka.html
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celú sezónu 2017/2018. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť 

ročníka odchytal v Los Angeles Kings. 

 

"Hokej je v prvom rade biznis, ešte viac v Amerike. Etapa v LA bola výborná a nezabudnem na ňu, ale neľutujem, že ma 

cez sezónu vymenili. V Tampe je výborný tím, dobre ma prijali v kabíne. Navyše mi tam vyhovuje hokejové aj nehokejové 

prostredie. Cením si, že mi Tampa ponúkla kontrakt. Budem sa biť o post jednotky. Každý brankár chce chytať, uvidíme, 

ako to bude v priebehu sezóny," povedal tridsaťštyriročný brankár, ktorý sa ako jediný z hlavných hviezd predstavil na 

vyhlásení ankety. 

 

SITA/Diana Černáková 

 

Sekera obhájil titul 

 

Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý 

doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za 

najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 

v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom Ružičkom. 

 

Országh sa tešil z ceny Ladislava Horského aj vlani. "Po majstrovskom titule je vždy pekné, keď vás ocenia. Vlani mal 

podľa mňa získať túto cenu niekto iný, ale som za ňu vďačný. Pre mňa je to kolektívna cena, mal by tu stáť celý 

realizačný tím. V Bystrici sa chceme posúvať ďalej, z majstrovského kádra odišlo pätnásť hráčov, takže teraz staviame 

nový tím. Zároveň chceme posúvať hráčov, ktorí k nám prídu, ďalej do ich kariér," povedal Országh. 

 

Baluška sa stal najlepším rozhodcom už po siedmy raz. "Je úžasné vyhrať siedmykrát, ale zároveň je to aj zaväzujúce. 

Ešte nejaký rok chcem pokračovať a budeme sa snažiť potiahnuť mladú generáciu rozhodcov. Stále ma to baví, teším sa 

na každý jeden zápas. Limit na medzinárodného rozhodcu je 45 rokov, takže ešte chcem potiahnuť. Čo sa týka mojej 

účasti na budúcoročných ZOH, medzinárodná federácia už doťahuje nomináciu, ale my ešte nič nevieme," povedal 

Baluška. 

 

Najlepšou hokejistkou je Kapustová 

 

Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý 

tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

a Ladislav Nagy (HC Košice). 
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Najlepším nováčikom Tipsport Ligy 2016/17 sa stal Matúš Sukeľ z HK 32 Liptovský Mikuláš. "Stále sa snažím byť 

pokorný, stále sa snažím na sebe pracovať a zlepšovať sa. V nasledujúcom ročníku ostávam v Mikuláši a verím, že 

budeme mať dobrú sezónu a dotiahneme to aspoň do play off," povedal Sukeľ. 

 

Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na 

EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, 

novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale 

elektronicky. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Absolútnym víťazom ankety Hokejista roka 2017 sa stal Marián Hossa 

 [tvnoviny.sk; 09/08/2017; BRATISLAVA/SZĽH ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1881555 

 

Útočník Chicaga Blackhawks slávnostné oceňovanie ovládol po šiestykrát v kariére. 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja vyhlásil víťazov ankety Hokejista roka 2017. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa 

verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, prvú aj druhú ligu, extraligu žien, extraligu juniorov a dorastu. V 

minulosti boli niektoré z týchto kategórii odovzdávané na Kongrese SZĽH. "Našim cieľom je v každom smere spájať 

hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu dostať pod jednu strechu a som rád, že sa nám 

to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček. 

 

Absolútnym víťazom ankety Hokejista roka 2017 sa stal útočník Chicaga Blackhawks Marián Hossa, ktorý slávnostné 

oceňovanie ovládol po šiestykrát v kariére. Predtým bol vyhlásený za najlepšieho slovenského hokejistu v rokoch 2006, 

2007, 2008, 2010 a 2015. Marián Hossa sa v ankete Hokejista roka 2017 zároveň stal najlepším útočníkom. 

 

Odborná verejnosť zvolila za najlepšieho brankára Petra Budaja. Gólman Tampy Bay hviezdil uplynulú sezónu v drese 

Los Angeles Kings, keď viac než skvele zastúpil zranenú hviezdu kráľov Jonathana Quicka. Titul najlepšieho obrancu 

obhájil Andrej Sekera. Obranca Edmontonu Oilers, rovnako ako minulú sezónu, triumfoval v ankete pred Zdenom 

Chárom. 

 

Najlepšia hokejistka je Kapustová 

 

Najlepšou hokejistkou bola vyhlásená skúsená útočníčka Jana Kapustová. Triumfy v ankete obhájil aj najlepší tréner, 

Vladimír Országh, ktorý doviedol HC´05 Banskú Bystricu k titulu majstra Slovenska a Vladimír Baluška ako najlepší 

rozhodca. Cenu za najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie do 18 rokov z 

Majstrovstiev sveta 2017 v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojim spoluhráčom a dobrým kamarátom 

Adamom Ružičkom. 

http://www.tvnoviny.sk/a/1881555
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Už tradične bola vyhlásený aj All-Star tím Tipsport Ligy 2015/2016, ktorý tvorí brankár Jason Bacashihua (HC´05 Banskú 

Bystricu), obrancovia Matthew Maione (HC´05 Banskú Bystricu), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový 

(HC´05 Banskú Bystricu), Marek Hovorka (MsHK Žilina) a Ladislav Nagy (HC Košice). 

 

V ankete Hokejista roka hlasovala odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy 

v ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov ale elektronicky, cez aplikáciu Staffino. 

 

Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Hráči akadémie Igora Libu sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po 

stretnutí na EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. 

 

Kompletný zoznam víťazov ankety Hokejista roka 2017: 

 

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar 

 

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák 

 

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen 

 

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar 

 

Najlepšia hokejistka: 1. Jana Kapustová, 2. Nicol Čupková, 3. Petra Jurčová 

 

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška 

 

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík 

 

Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška 

 

All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC´05 Banskú Bystricu) - Matthew Maione (HC´05 Banskú 

Bystricu), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC´05 Banskú Bystricu), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav 

Nagy (HC Košice) 

 

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice) 

 

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017: Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

 

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš) 
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Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu. 

 

Ocenení za dlhoročnú prácu pre slovenský hokej:, Oľga Radičová, Vladimír Danek, Samuel Petráš, Michal Malina, 

František Morvay, Drahomír Mydlo, Ladislav Vasilňák, 

 

--> 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Výmena stráží sa nekoná: Najlepším hokejistom SR je opäť Marián Hossa 

 [24hod.sk; 09/08/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/vymena-strazi-sa-nekona-najlepsim-hokejistom-sr-je-opat-marian-hossa-cl528702.html 

 

Na archívnej snímke Marián Hossa. 

 

Bratislava 9. augusta (TASR) - Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v 

ankete šiestykrát v kariére, keď uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. Výsledky 

ankety vyhlásili v stredu na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem 

výsledkov v hlavnej kategórii sa verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov 

a dorast. "Náš cieľ je v každom smere spájať hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu 

dostať pod jednu strechu a som rád, že sa nám to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH 

Miroslav Valíček. 

 

Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. 

Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá 

celú sezónu 2017/18. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť 

ročníka odchytal v Los Angeles Kings. Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj 

najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír 

Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie 

do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom 

Ružičkom. 

 

Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý 

tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

a Ladislav Nagy (HC Košice). 

http://www.24hod.sk/vymena-strazi-sa-nekona-najlepsim-hokejistom-sr-je-opat-marian-hossa-cl528702.html
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Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na 

EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. 

 

V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v 

ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale elektronicky. 

 

Výsledky ankety: 

 

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar 

 

Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška 

 

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák 

 

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen 

 

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar 

 

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška 

 

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík 

 

Najlepšia hokejistka: 1. Jana Kapustová, 2. Nicol Čupková, 3. Petra Jurčová 

 

All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC'05 Banská Bystrica) - Matthew Maione (HC'05 Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC'05 Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav Nagy 

(HC Košice) 

 

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice) 

 

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017: Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

 

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš) 

 

Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu 
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Ocenení za dlhoročnú prácu pre slovenský hokej: Oľga Radičová, Vladimír Danek, Samuel Petráš, Michal Malina, 

František Morvay, Drahomír Mydlo, Ladislav Vasilňák 

 

Najproduktívnejší hráč 1. hokejovej ligy 2016/2017: Oliver Jokeľ (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší strelec 1. hokejovej ligy 2016/2017: Michal Kokavec (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší obranca 1. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Škápik (HK Skalica) 

 

Najlepší brankár 1. hokejovej ligy 2016/2017: Adam Trenčan (HK Dukla Michalovce) 

 

Najproduktívnejšia hráčka ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia strelkyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia obrankyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Janka Čulíková (ŽHK Poprad) 

 

Najlepšia brankárka ženskej Extraligy 2016/2017: Jana Budajová (ŽHK Poprad) 

 

Najproduktívnejší hráč 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší strelec 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší obranca 2. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Buraľ (MHK Humenné) 

 

Najlepší brankár 2. hokejovej ligy 2016/2017: Matej Kičina (ŠHK 37 Piešťany) 

 

Najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu 2016/2017: Ruslan Ischakov (HK Gladiátor Trnava) 

 

Najlepší strelec Extraligy Juniorov 2016/2017: Maroš Surový (HC'05 Banská Bystrica) 

 

Najlepší hokejisti Slovenska 

 

1994 Oto Haščák 

 

1995 Peter Šťastný 

 

1996 Jaromír Dragan 
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1997 Zdeno Cíger 

 

Víťazi ankety Zlatý puk 

 

1998 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

1999 Holiday Inn, Bratislava Pavol Demitra 

 

2000 Forum, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2001 Istropolis, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra Peter Bondra 

 

2003 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

2004 NTC, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2005 Crowne Plaza, Bratislava Ľubomír Višňovský 

 

2006 Crowne Plaza, Bratislava Marián Hossa 

 

2007 SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2008 Historická budova SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2009 Steel Arena, Košice Zdeno Chára 

 

2010 Hotel Bonbón, Bratislava Marián Hossa 

 

2011 Hotel Bonbón, Bratislava Zdeno Chára 

 

2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

Víťazi ankety Hokejista roka 
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2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Gáborík 

 

2015 galavečer sa nekonal Marián Hossa 

 

2016 galavečer sa nekonal Andrej Sekera 

 

2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Hossa 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Dominancia pokračuje: Poznáme víťaza ankety Hokejista roka 2017! 

 [cas.sk; 09/08/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/581316/dominancia-pokracuje-pozname-vitaza-ankety-hokejista-roka-2017/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v ankete šiestykrát v kariére, keď 

uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. 

 

Výsledky ankety vyhlásili v stredu na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Slovenský zväz ľadového 

hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem výsledkov v hlavnej kategórii sa 

verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov a dorast. "Náš cieľ je v každom 

smere spájať hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu dostať pod jednu strechu a som 

rád, že sa nám to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček. Otvoriť galériu 

 

Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. 

Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá 

celú sezónu 2017/2018. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť 

ročníka odchytal v Los Angeles Kings. Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj 

najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír 

Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie 

do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom 

Ružičkom. 

 

Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý 

tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská 

https://www.cas.sk/clanok/581316/dominancia-pokracuje-pozname-vitaza-ankety-hokejista-roka-2017/
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Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

a Ladislav Nagy (HC Košice). 

 

Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na 

EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, 

novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale 

elektronicky. 

 

Výsledky ankety: 

 

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar 

 

Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška 

 

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák 

 

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen 

 

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar 

 

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška 

 

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík 

 

Najlepšia hokejistka: 1. Jana Kapustová, 2. Nicol Čupková, 3. Petra Jurčová 

 

All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC'05 Banská Bystrica) - Matthew Maione (HC'05 Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC'05 Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav Nagy 

(HC Košice) 

 

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice) 

 

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017: Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

 

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš) 

 

Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu 
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Ocenení za dlhoročnú prácu pre slovenský hokej: Oľga Radičová, Vladimír Danek, Samuel Petráš, Michal Malina, 

František Morvay, Drahomír Mydlo, Ladislav Vasilňák 

 

Najproduktívnejší hráč 1. hokejovej ligy 2016/2017: Oliver Jokeľ (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší strelec 1. hokejovej ligy 2016/2017: Michal Kokavec (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší obranca 1. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Škápik (HK Skalica) 

 

Najlepší brankár 1. hokejovej ligy 2016/2017: Adam Trenčan (HK Dukla Michalovce) 

 

Najproduktívnejšia hráčka ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia strelkyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia obrankyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Janka Čulíková (ŽHK Poprad) 

 

Najlepšia brankárka ženskej Extraligy 2016/2017: Jana Budajová (ŽHK Poprad) 

 

Najproduktívnejší hráč 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší strelec 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší obranca 2. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Buraľ (MHK Humenné) 

 

Najlepší brankár 2. hokejovej ligy 2016/2017: Matej Kičina (ŠHK 37 Piešťany) 

 

Najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu 2016/2017: Ruslan Ischakov (HK Gladiátor Trnava) 

 

Najlepší strelec Extraligy Juniorov 2016/2017: Maroš Surový (HC'05 Banská Bystrica) 

 

Najlepší hokejisti Slovenska 

 

1994 Oto Haščák 

 

1995 Peter Šťastný 

 

1996 Jaromír Dragan 
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1997 Zdeno Cíger 

 

Víťazi ankety Zlatý puk 

 

1998 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

1999 Holiday Inn, Bratislava Pavol Demitra 

 

2000 Forum, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2001 Istropolis, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra Peter Bondra 

 

2003 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

2004 NTC, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2005 Crowne Plaza, Bratislava Ľubomír Višňovský 

 

2006 Crowne Plaza, Bratislava Marián Hossa 

 

2007 SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2008 Historická budova SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2009 Steel Arena, Košice Zdeno Chára 

 

2010 Hotel Bonbón, Bratislava Marián Hossa 

 

2011 Hotel Bonbón, Bratislava Zdeno Chára 

 

2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

Víťazi ankety Hokejista roka 
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2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Gáborík 

 

2015 galavečer sa nekonal Marián Hossa 

 

2016 galavečer sa nekonal Andrej Sekera 

 

2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Hossa 

 

Foto: 

 

Na snímke ocenenia počas vyhlásenia výsledkov ankety Hokejista roka 2017 v Bratislave 9. augusta 2017. Zdroj - TASR 

 

Na snímke Cena Ladislava Horského pre najlepšieho trénera Vladimíra Országha počas vyhlásenia výsledkov ankety 

Hokejista roka 2017. Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Slovenským hokejistom roka je Marián Hossa. Anketu vyhral šiestykrát v rade 

 [hnonline.sk; 09/08/2017; TASR ; Zaradenie: HNonline] 

http://hnonline.sk/sport/1008156-slovenskym-hokejistom-roka-je-marian-hossa-anketu-vyhral-siestykrat-v-rade 

 

Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v ankete šiestykrát v kariére, keď 

uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. Výsledky ankety vyhlásili v stredu na 

ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem 

výsledkov v hlavnej kategórii sa verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov 

a dorast. "Náš cieľ je v každom smere spájať hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu 

dostať pod jednu strechu a som rád, že sa nám to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH 

Miroslav Valíček. 

 

Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. 

Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá 

celú sezónu 2017/2018. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť 

ročníka odchytal v Los Angeles Kings. "Hokej je v prvom rade biznis, ešte viac v Amerike. Etapa v LA bola výborná a 

nezabudnem na ňu, ale neľutujem, že ma cez sezónu vymenili. V Tampe je výborný tím, dobre ma prijali v kabíne. 

Navyše mi tam vyhovuje hokejové aj nehokejové prostredie. Cením si, že mi Tampa ponúkla kontrakt. Budem sa biť o 

http://hnonline.sk/sport/1008156-slovenskym-hokejistom-roka-je-marian-hossa-anketu-vyhral-siestykrat-v-rade
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post jednotky. Každý brankár chce chytať, uvidíme, ako to bude v priebehu sezóny," povedal tridsaťštyriročný brankár, 

ktorý sa ako jediný z hlavných hviezd predstavil na vyhlásení ankety. 

 

Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý 

doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za 

najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 

v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom Ružičkom. 

 

Országh sa tešil z ceny Ladislava Horského aj vlani. "Po majstrovskom titule je vždy pekné, keď vás ocenia. Vlani mal 

podľa mňa získať túto cenu niekto iný, ale som za ňu vďačný. Pre mňa je to kolektívna cena, mal by tu stáť celý 

realizačný tím. V Bystrici sa chceme posúvať ďalej, z majstrovského kádra odišlo pätnásť hráčov, takže teraz staviame 

nový tím. Zároveň chceme posúvať hráčov, ktorí k nám prídu, ďalej do ich kariér," povedal Országh. 

 

Baluška sa stal najlepším rozhodcom už po siedmy raz. "Je úžasné vyhrať siedmykrát, ale zároveň je to aj zaväzujúce. 

Ešte nejaký rok chcem pokračovať a budeme sa snažiť potiahnuť mladú generáciu rozhodcov. Stále ma to baví, teším sa 

na každý jeden zápas. Limit na medzinárodného rozhodcu je 45 rokov, takže ešte chcem potiahnuť. Čo sa týka mojej 

účasti na budúcoročných ZOH, medzinárodná federácia už doťahuje nomináciu, ale my ešte nič nevieme," povedal 

Baluška. 

 

Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý 

tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

a Ladislav Nagy (HC Košice). 

 

Najlepším nováčikom Tipsport Ligy 2016/17 sa stal Matúš Sukeľ z HK 32 Liptovský Mikuláš. "Stále sa snažím byť 

pokorný, stále sa snažím na sebe pracovať a zlepšovať sa. V nasledujúcom ročníku ostávam v Mikuláši a verím, že 

budeme mať dobrú sezónu a dotiahneme to aspoň do play off," povedal Sukeľ. 

 

Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na 

EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. 

 

V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v 

ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale elektronicky. 

 

Výsledky ankety: 

 

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar 
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Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška 

 

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák 

 

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen 

 

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar 

 

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška 

 

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík 

 

Najlepšia hokejistka: 1. Jana Kapustová, 2. Nicol Čupková, 3. Petra Jurčová 

 

All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC'05 Banská Bystrica) - Matthew Maione (HC'05 Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC'05 Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav Nagy 

(HC Košice) 

 

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice) 

 

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017: Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

 

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš) 

 

Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu 

 

Ocenení za dlhoročnú prácu pre slovenský hokej: Oľga Radičová, Vladimír Danek, Samuel Petráš, Michal Malina, 

František Morvay, Drahomír Mydlo, Ladislav Vasilňák 

 

Najproduktívnejší hráč 1. hokejovej ligy 2016/2017: Oliver Jokeľ (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší strelec 1. hokejovej ligy 2016/2017: Michal Kokavec (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší obranca 1. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Škápik (HK Skalica) 

 

Najlepší brankár 1. hokejovej ligy 2016/2017: Adam Trenčan (HK Dukla Michalovce) 

 

Najproduktívnejšia hráčka ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 
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Najlepšia strelkyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia obrankyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Janka Čulíková (ŽHK Poprad) 

 

Najlepšia brankárka ženskej Extraligy 2016/2017: Jana Budajová (ŽHK Poprad) 

 

Najproduktívnejší hráč 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší strelec 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší obranca 2. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Buraľ (MHK Humenné) 

 

Najlepší brankár 2. hokejovej ligy 2016/2017: Matej Kičina (ŠHK 37 Piešťany) 

 

Najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu 2016/2017: Ruslan Ischakov (HK Gladiátor Trnava) 

 

Najlepší strelec Extraligy Juniorov 2016/2017: Maroš Surový (HC'05 Banská Bystrica) 

 

Najlepší hokejisti Slovenska 

 

1994 Oto Haščák 

 

1995 Peter Šťastný 

 

1996 Jaromír Dragan 

 

1997 Zdeno Cíger 

 

Víťazi ankety Zlatý puk 

 

1998 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

1999 Holiday Inn, Bratislava Pavol Demitra 

 

2000 Forum, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2001 Istropolis, Bratislava Miroslav Šatan 
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2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra Peter Bondra 

 

2003 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

2004 NTC, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2005 Crowne Plaza, Bratislava Ľubomír Višňovský 

 

2006 Crowne Plaza, Bratislava Marián Hossa 

 

2007 SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2008 Historická budova SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2009 Steel Arena, Košice Zdeno Chára 

 

2010 Hotel Bonbón, Bratislava Marián Hossa 

 

2011 Hotel Bonbón, Bratislava Zdeno Chára 

 

2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

Víťazi ankety Hokejista roka 

 

2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Gáborík 

 

2015 galavečer sa nekonal Marián Hossa 

 

2016 galavečer sa nekonal Andrej Sekera 

 

2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Hossa 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Výmena stráží sa nekoná: Najlepším hokejistom SR je opäť Marián Hossa 
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 [teraz.sk; 09/08/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-hokejistom-roka-je-siestykrat-v/274520-clanok.html 

 

Výsledky ankety vyhlásili v stredu na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. 

 

Na archívnej snímke Marián Hossa. Foto: TASR /AP 

 

Bratislava 9. augusta (TASR) - Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v 

ankete šiestykrát v kariére, keď uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. Výsledky 

ankety vyhlásili v stredu na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem 

výsledkov v hlavnej kategórii sa verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov 

a dorast. "Náš cieľ je v každom smere spájať hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu 

dostať pod jednu strechu a som rád, že sa nám to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH 

Miroslav Valíček. 

 

Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. 

Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá 

celú sezónu 2017/18. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť 

ročníka odchytal v Los Angeles Kings. "Hokej je v prvom rade biznis, ešte viac v Amerike. Etapa v LA bola výborná a 

nezabudnem na ňu, ale neľutujem, že ma cez sezónu vymenili. V Tampe je výborný tím, dobre ma prijali v kabíne. 

Navyše mi tam vyhovuje hokejové aj nehokejové prostredie. Cením si, že mi Tampa ponúkla kontrakt. Budem sa biť o 

post jednotky. Každý brankár chce chytať, uvidíme, ako to bude v priebehu sezóny," povedal tridsaťštyriročný brankár, 

ktorý sa ako jediný z hlavných hviezd predstavil na vyhlásení ankety. 

 

Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý 

doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za 

najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 

v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom Ružičkom. 

 

Országh sa tešil z ceny Ladislava Horského aj vlani. "Po majstrovskom titule je vždy pekné, keď vás ocenia. Vlani mal 

podľa mňa získať túto cenu niekto iný, ale som za ňu vďačný. Pre mňa je to kolektívna cena, mal by tu stáť celý 

realizačný tím. V Bystrici sa chceme posúvať ďalej, z majstrovského kádra odišlo pätnásť hráčov, takže teraz staviame 

nový tím. Zároveň chceme posúvať hráčov, ktorí k nám prídu, ďalej do ich kariér," povedal Országh. 

 

Baluška sa stal najlepším rozhodcom už po siedmy raz. "Je úžasné vyhrať siedmykrát, ale zároveň je to aj zaväzujúce. 

Ešte nejaký rok chcem pokračovať a budeme sa snažiť potiahnuť mladú generáciu rozhodcov. Stále ma to baví, teším sa 

na každý jeden zápas. Limit na medzinárodného rozhodcu je 45 rokov, takže ešte chcem potiahnuť. Čo sa týka mojej 
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účasti na budúcoročných ZOH, medzinárodná federácia už doťahuje nomináciu, ale my ešte nič nevieme," povedal 

Baluška. 

 

Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý 

tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

a Ladislav Nagy (HC Košice). 

 

Najlepším nováčikom Tipsport Ligy 2016/17 sa stal Matúš Sukeľ z HK 32 Liptovský Mikuláš. "Stále sa snažím byť 

pokorný, stále sa snažím na sebe pracovať a zlepšovať sa. V nasledujúcom ročníku ostávam v Mikuláši a verím, že 

budeme mať dobrú sezónu a dotiahneme to aspoň do play off," povedal Sukeľ. 

 

Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na 

EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. 

 

V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v 

ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale elektronicky. 

 

Výsledky ankety: 

 

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar 

 

Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška 

 

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák 

 

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen 

 

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar 

 

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška 

 

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík 

 

Najlepšia hokejistka: 1. Jana Kapustová, 2. Nicol Čupková, 3. Petra Jurčová 
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All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC'05 Banská Bystrica) - Matthew Maione (HC'05 Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC'05 Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav Nagy 

(HC Košice) 

 

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice) 

 

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017: Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

 

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš) 

 

Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu 

 

Ocenení za dlhoročnú prácu pre slovenský hokej: Oľga Radičová, Vladimír Danek, Samuel Petráš, Michal Malina, 

František Morvay, Drahomír Mydlo, Ladislav Vasilňák 

 

Najproduktívnejší hráč 1. hokejovej ligy 2016/2017: Oliver Jokeľ (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší strelec 1. hokejovej ligy 2016/2017: Michal Kokavec (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší obranca 1. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Škápik (HK Skalica) 

 

Najlepší brankár 1. hokejovej ligy 2016/2017: Adam Trenčan (HK Dukla Michalovce) 

 

Najproduktívnejšia hráčka ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia strelkyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia obrankyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Janka Čulíková (ŽHK Poprad) 

 

Najlepšia brankárka ženskej Extraligy 2016/2017: Jana Budajová (ŽHK Poprad) 

 

Najproduktívnejší hráč 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší strelec 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší obranca 2. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Buraľ (MHK Humenné) 

 

Najlepší brankár 2. hokejovej ligy 2016/2017: Matej Kičina (ŠHK 37 Piešťany) 
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Najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu 2016/2017: Ruslan Ischakov (HK Gladiátor Trnava) 

 

Najlepší strelec Extraligy Juniorov 2016/2017: Maroš Surový (HC'05 Banská Bystrica) 

 

Najlepší hokejisti Slovenska 

 

1994 Oto Haščák 

 

1995 Peter Šťastný 

 

1996 Jaromír Dragan 

 

1997 Zdeno Cíger 

 

Víťazi ankety Zlatý puk 

 

1998 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

1999 Holiday Inn, Bratislava Pavol Demitra 

 

2000 Forum, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2001 Istropolis, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra Peter Bondra 

 

2003 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

2004 NTC, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2005 Crowne Plaza, Bratislava Ľubomír Višňovský 

 

2006 Crowne Plaza, Bratislava Marián Hossa 

 

2007 SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2008 Historická budova SND, Bratislava Marián Hossa 
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2009 Steel Arena, Košice Zdeno Chára 

 

2010 Hotel Bonbón, Bratislava Marián Hossa 

 

2011 Hotel Bonbón, Bratislava Zdeno Chára 

 

2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

Víťazi ankety Hokejista roka 

 

2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Gáborík 

 

2015 galavečer sa nekonal Marián Hossa 

 

2016 galavečer sa nekonal Andrej Sekera 

 

2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Hossa 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Výmena stráží sa nekoná: Najlepším hokejistom SR je opäť Marián Hossa 

 [dobrenoviny.sk; 09/08/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/107737/vymena-strazi-sa-nekona-najlepsim-hokejistom-sr-je-opat-marian-hossa 

 

Výsledky ankety vyhlásili v stredu na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. 

 

Na archívnej snímke Marián Hossa. — Foto: TASR /AP 

 

Bratislava 9. augusta (TASR) - Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v 

ankete šiestykrát v kariére, keď uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. Výsledky 

ankety vyhlásili v stredu na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem 

výsledkov v hlavnej kategórii sa verejnosť dozvedela aj mená ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov 

a dorast. "Náš cieľ je v každom smere spájať hokejové hnutie. Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu 

http://www.dobrenoviny.sk/c/107737/vymena-strazi-sa-nekona-najlepsim-hokejistom-sr-je-opat-marian-hossa
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dostať pod jednu strechu a som rád, že sa nám to podarilo," povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH 

Miroslav Valíček. 

 

Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. 

Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá 

celú sezónu 2017/18. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť 

ročníka odchytal v Los Angeles Kings. "Hokej je v prvom rade biznis, ešte viac v Amerike. Etapa v LA bola výborná a 

nezabudnem na ňu, ale neľutujem, že ma cez sezónu vymenili. V Tampe je výborný tím, dobre ma prijali v kabíne. 

Navyše mi tam vyhovuje hokejové aj nehokejové prostredie. Cením si, že mi Tampa ponúkla kontrakt. Budem sa biť o 

post jednotky. Každý brankár chce chytať, uvidíme, ako to bude v priebehu sezóny," povedal tridsaťštyriročný brankár, 

ktorý sa ako jediný z hlavných hviezd predstavil na vyhlásení ankety. 

 

Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý 

doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za 

najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 

v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom Ružičkom. 

 

Országh sa tešil z ceny Ladislava Horského aj vlani. "Po majstrovskom titule je vždy pekné, keď vás ocenia. Vlani mal 

podľa mňa získať túto cenu niekto iný, ale som za ňu vďačný. Pre mňa je to kolektívna cena, mal by tu stáť celý 

realizačný tím. V Bystrici sa chceme posúvať ďalej, z majstrovského kádra odišlo pätnásť hráčov, takže teraz staviame 

nový tím. Zároveň chceme posúvať hráčov, ktorí k nám prídu, ďalej do ich kariér," povedal Országh. 

 

Baluška sa stal najlepším rozhodcom už po siedmy raz. "Je úžasné vyhrať siedmykrát, ale zároveň je to aj zaväzujúce. 

Ešte nejaký rok chcem pokračovať a budeme sa snažiť potiahnuť mladú generáciu rozhodcov. Stále ma to baví, teším sa 

na každý jeden zápas. Limit na medzinárodného rozhodcu je 45 rokov, takže ešte chcem potiahnuť. Čo sa týka mojej 

účasti na budúcoročných ZOH, medzinárodná federácia už doťahuje nomináciu, ale my ešte nič nevieme," povedal 

Baluška. 

 

Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý 

tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

a Ladislav Nagy (HC Košice). 

 

Najlepším nováčikom Tipsport Ligy 2016/17 sa stal Matúš Sukeľ z HK 32 Liptovský Mikuláš. "Stále sa snažím byť 

pokorný, stále sa snažím na sebe pracovať a zlepšovať sa. V nasledujúcom ročníku ostávam v Mikuláši a verím, že 

budeme mať dobrú sezónu a dotiahneme to aspoň do play off," povedal Sukeľ. 
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Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na 

EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. 

 

V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v 

ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale elektronicky. 

 

Výsledky ankety: 

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar 

 

Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška 

 

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák 

 

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen 

 

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar 

 

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška 

 

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík 

 

Najlepšia hokejistka: 1. Jana Kapustová, 2. Nicol Čupková, 3. Petra Jurčová 

 

All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC'05 Banská Bystrica) - Matthew Maione (HC'05 Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC'05 Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav Nagy 

(HC Košice) 

 

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice) 

 

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017: Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

 

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš) 

 

Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu 

 

Ocenení za dlhoročnú prácu pre slovenský hokej: Oľga Radičová, Vladimír Danek, Samuel Petráš, Michal Malina, 

František Morvay, Drahomír Mydlo, Ladislav Vasilňák 
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Najproduktívnejší hráč 1. hokejovej ligy 2016/2017: Oliver Jokeľ (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší strelec 1. hokejovej ligy 2016/2017: Michal Kokavec (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší obranca 1. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Škápik (HK Skalica) 

 

Najlepší brankár 1. hokejovej ligy 2016/2017: Adam Trenčan (HK Dukla Michalovce) 

 

Najproduktívnejšia hráčka ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia strelkyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia obrankyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Janka Čulíková (ŽHK Poprad) 

 

Najlepšia brankárka ženskej Extraligy 2016/2017: Jana Budajová (ŽHK Poprad) 

 

Najproduktívnejší hráč 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší strelec 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší obranca 2. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Buraľ (MHK Humenné) 

 

Najlepší brankár 2. hokejovej ligy 2016/2017: Matej Kičina (ŠHK 37 Piešťany) 

 

Najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu 2016/2017: Ruslan Ischakov (HK Gladiátor Trnava) 

 

Najlepší strelec Extraligy Juniorov 2016/2017: Maroš Surový (HC'05 Banská Bystrica) 

 

Najlepší hokejisti Slovenska 

1994 Oto Haščák 

 

1995 Peter Šťastný 

 

1996 Jaromír Dragan 

 

1997 Zdeno Cíger 

 

Víťazi ankety Zlatý puk 
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1998 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

1999 Holiday Inn, Bratislava Pavol Demitra 

 

2000 Forum, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2001 Istropolis, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra Peter Bondra 

 

2003 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

2004 NTC, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2005 Crowne Plaza, Bratislava Ľubomír Višňovský 

 

2006 Crowne Plaza, Bratislava Marián Hossa 

 

2007 SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2008 Historická budova SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2009 Steel Arena, Košice Zdeno Chára 

 

2010 Hotel Bonbón, Bratislava Marián Hossa 

 

2011 Hotel Bonbón, Bratislava Zdeno Chára 

 

2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

Víťazi ankety Hokejista roka 

 

2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Gáborík 

 

2015 galavečer sa nekonal Marián Hossa 
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2016 galavečer sa nekonal Andrej Sekera 

 

2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Hossa 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Opozičný vyzývateľ prešovského župana: Kotleba tu nemá šancu, kupovanie rómskych 

hlasov postrážim 

 [dennikn.sk; 09/08/2017; Dávid Pásztor ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/843956/opozicny-kandidat-na-presovskeho-zupana-kotleba-tu-nema-sancu-kupovanie-romskych-hlasov-

postrazim/?ref=rss 

 

KDH, SaS a OĽaNO sa v Prešovskom kraji spojili a proti Petrovi Chudíkovi zo Smeru postavili mladého levočského 

primátora Milana Majerského. 

 

Primátor Levoče Milan Majerský, kandidát KDH, SaS a OĽaNO na prešovského župana. foto - tasr 

 

Kandidát KDH, SaS a OĽaNO na prešovského župana Milan Majerský hovorí, 

 

- kto dostal KDH mimo parlamentu a prečo sa stiahol z boja o predsedu; 

- akým predsedom je Alojz Hlina; 

- ako chce spolupracovať s premiérom Robertom Ficom; 

- čo si myslí o obvineniach župana Petra Chudíka zo Smeru, že si kupoval rómske hlasy; 

- prečo nemá Kotleba v Prešovskom kraji šancu; 

- a ako chce udržať otcov rodín doma, aby nechodili na týždňovky na západ. 

 

Prečo chcete byť županom? V Levoči už nie je čo robiť? 

 

Všade, aj v kraji je ešte čo robiť. Pozícia župana v Prešovskom kraji je pre mňa veľkou výzvou. Bol som však oslovený 

politickými stranami a starostami z nášho kraja. Máme nejakú víziu, ako zmeniť kraj a máme teraz na to aj šancu. 

 

Nie je nefér odísť z postu primátora rok pred ukončením volebného obdobia? 

 

Nemyslím si, že by to bolo nefér. Myslím si, že aj zo župy sa dá pomôcť napríklad Levoči. 

 

https://dennikn.sk/843956/opozicny-kandidat-na-presovskeho-zupana-kotleba-tu-nema-sancu-kupovanie-romskych-hlasov-postrazim/?ref=rss
https://dennikn.sk/843956/opozicny-kandidat-na-presovskeho-zupana-kotleba-tu-nema-sancu-kupovanie-romskych-hlasov-postrazim/?ref=rss
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Po parlamentných voľbách, keď KDH vypadlo z parlamentu, ste chceli kandidovať na post predsedu hnutia. Tesne pred 

zjazdom ste kandidatúru stiahli, pretože v KDH vám chýbala vôľa meniť stanovy a odvaha starej garnitúry odísť a dať 

priestor novým tváram, nápadom a myšlienkam. To bola dohoda s Alojzom Hlinom? 

 

V žiadnom prípade. Keď som kandidoval, okresní delegáti mali požiadavku, aby nový predseda KDH bol na plný úväzok 

a chceli, aby som rezignoval na primátora mesta. Ak by som vtedy rezignoval, vrátim sa k vašej otázke, to by bolo nefér 

voči mojim voličom, pretože som bol len viac ako rok vo funkcii primátora. 

 

Vtedy ste povedali, že cítite zodpovednosť za ľudí, ktorí vás zvolili. Teraz už teda necítite? 

 

Cítim aj teraz, ale po troch rokoch je už vidieť kus dobrej roboty. Rozhodne sa dá viac pomôcť okresu aj mestu z postu 

predsedu samosprávneho kraja, než z postu predsedu politickej strany. 

 

Je Alojz Hlina dobrým predsedom? 

 

Alojz Hlina je iným predsedom. Doterajší predsedovia vzišli zo samotného KDH, zatiaľ čo Hlina prišiel z inej politickej 

strany a jeho energia pomohla naštartovať menší vzrast. Do KDH priniesol nové myšlienky, nových ľudí a preto si myslím, 

že aj s jeho pomocou sa KDH dostane späť na politické spektrum. 

 

Je kontroverznosť Hlinu pre KDH dobrá? 

 

On nie je kontroverzný, on len podáva témy iným, viditeľným spôsobom. Keď niekto upozorní v parlamente, že napríklad 

nebankovky sú zlé a ožobračujú ľudí, tak tam si to nikto nevšimne. Akonáhle niekto trochu teatrálnejším spôsobom 

zamuruje nebankovku, zrazu si to všimne polícia a média a zrazu sa v základoch otrasú aj politici, ktorí o tomto 

rozhodujú. Niekedy je dôležitejšie to, aby sa jasnejším a hlasnejším spôsobom hovorilo o veciach, ktoré sú v spoločnosti 

zlé. Na toto má Alojz Hlina nos. 

 

Dotiahne KDH späť do parlamentu? 

 

To ešte neviem. Funkčne obdobie predsedu aj predsedníctva je dva roky. V prípade, že predsedom bude aj počas 

najbližších volieb, myslím si, že áno. V prípade, že predsedom nebude, ale ostane v predsedníctve, taktiež áno. KDH je 

naštartované, aby sa vrátilo a Hlina tomu dáva energiu. Každý deň je niekde, obchádza mestá a obce, stretáva sa ľuďmi 

a to nemáme pred parlamentnými voľbami. Pracuje na plný úväzok. 

 

Vráťme sa späť k voľbám župana. Jedným z vašich partnerov po prípadnom zvolení bude aj predseda vlády Robert Fico. 

Aký je podľa vás politik? Čo si o ňom myslíte? 
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Voči každému ústavnému činiteľovi ako štatutár mesta a, prípadne, aj štatutár župy, musím mať rešpekt. Predseda vlády 

sa nedávno nechal počuť v Prešove, keď bola ohlásená kandidatúra Petra Chudíka (Smer), že predsedov 

samosprávnych krajov vníma ako malých predsedov vlád. Myslím si, že ak by bol aj niekto iný predsedom župy, napríklad 

ja, tak Robert Fico by sa neotočil chrbtom. 850-tisíc ľudí, ktorí žijú v tomto najväčšom slovenskom kraji, si nezaslúžia, aby 

sa premiér k nim otočil chrbtom, len preto, že ich zástupcom je človek z inej politickej strany. 

 

Milan Majerský s premiérom Robertom Ficom počas otvorenia zrekonštruovaného zimného štadióna v Levoči. foto - tasr 

 

O predsedoch samosprávnych krajov po voľbách nepočuť, výnimkou bol teraz Marian Kotleba. Ak vyhráte vy, bude o vás 

počuť? 

 

Možno nepočuť o osobe predsedu, ale je počuť o kraji. Snažil som sa aj tu v Levoči, aby ľudia boli hrdí na mesto a na 

región, v ktorom žijú. Prešovský kraj má okrem mora hádam všetko – má veľhory, jazerá, krásnu prírodu a najdôležitejšie, 

má ľudí, ktorí sú múdri, vzdelaní a pracovití. Žiaľ, prichádzame o nich, pretože odchádzajú na západ krajiny. Musí sa 

pripraviť plán, ako týchto ľudí udržať tu na východe a potom bude počuť aj o predsedovi, o kraji ale hlavne o týchto 

ľuďoch 

 

Nie je vaším cieľom dostať sa do parlamentu? 

 

Toto ešte neriešim. Aktuálne sú voľby do VÚC a toto nie je pre mňa téma dňa. 

 

Predseda KDH Alojz Hlina: Milan Majerský je zmena 

 

Ste kandidátom viacerých opozičných strán, KDH, OĽaNO a SaS, ktoré si dohodli koalície pre celé Slovensko. Podporí 

vás aj Sme rodina Borisa Kollára, alebo proti vám postaví svojho kandidáta? 

 

Či niekoho postaví proti mne, netuším, ale čo sa týka mojej podpory, nikdy som s ním nemal žiadny kontakt ani s nikým z 

jeho okolia. Nemám žiadnu dohodu s touto stranou. 

 

A chceli by ste mať? 

 

Ani som nad tým neuvažoval. Ak budú mať záujem ma podporiť, predpokladám, že v najbližších dvoch mesiacoch sa 

ozvú a môžeme sa dohadovať. Obchodovať s postami však nebudem. 

 

Milan Majerský (46) 
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Pochádza z Levoče, má maturitu zo strojárstva, pracoval v levočskom Strojsmalte. Po revolúcii vyštudoval vysokú školu v 

Prešove, učil na gymnáziu v Levoči. Dvanásť rokov pôsobí v komunálnej politike, je aj poslancom Prešovského kraja. Po 

parlamentných voľbách 2016 chcel kandidovať za predsedu KDH, napokon sa stiahol. 

 

A viete, koho v tomto kraji postaví do volieb Marian Kotleba? 

 

Som si istý, že ich kandidátom je pán Ján Garaj (prešovský advokát, viac v blogu Jána Benčíka), netreba chodiť okolo 

horúcej kaše. Pred pár mesiacmi sa stal ich členom, dnes už sa to síce popiera a snažia sa to ututlať. Zástupca ĽSNS 

chodieva po okresoch s pánom Garajom, nemali by sa hrať na niečo, čo nie je pravda. Kandidát na župana by mal byť 

čitateľný a taký nie je nominant Kotlebovej ĽSNS. Ja som nikdy nebol v inej politickej strane ako v KDH, všetci vedia, kto 

som a kto je za mnou. 

 

Má v Prešovskom kraji ĽSNS šancu? Máte dlhodobé problémy s rómskymi osadami a ĽSNS si robí program na takýchto 

témach. 

 

Nemyslím si, že má šancu. Rómsky problém je v Prešovskom kraji jeden z najvážnejších, to je pravda. Avšak, ja mám s 

riešením rómskeho problému aj osobnú skúsenosť. Nikdy to nevyrieši starosta, primátor či predsedovia krajov alebo 

vlády osamote. Vždy to musia riešiť spoločne. Pár rokov dozadu sa nám podarilo v protipovodňových opatreniach 

zamestnať 50 Rómov. Títo ľudia dostali pravidelne na účet 350 eur, žili dôstojný a pokojný život. 

 

Ako sa chcete Rómom venovať na úrovni Prešovského kraja? 

 

Tento problém nevyrieši župan sám. Nevyrieši to nikto osamote a treba sa spojiť na všetkých úrovniach. Práca však 

dokáže meniť charakter a ľudí. Vidíme to v prípade Whirpoolu pri Matejovciach. Rómovia, ktorí tam pracujú, začínajú 

premýšľať, že ak má jedno auto, tak nebude mať desať detí, aby sa zvýšil ich sociálny status, ale iba tri, aby s tým 

jedným auto mohli ísť aj napríklad na výlet. Alebo nebudú mať desať detí, len aby mali väčšie prídavky na deti, ale 

sústredia sa na to, aby mohli chodiť aj do práce, lebo tam zarobia viac. 

 

Čiže konkrétny krok je, aby prišiel ďalší investor podobný tomu pri Matejovciach? 

 

Aj to je jeden krok, ktorý to môže zlepšiť. 

 

Milan Majerský prijal v Levoči aj generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna na jeho návšteve Slovenska. foto - tasr 

 

Aké iné kroky máte pripravené? 

 

Ak pripraví štát napríklad ďalšie protipovodňové opatrenia, pomôže to. V Prešove boli len tento rok štyri veľké búrky a 

kalamitné situácie odstraňovali práve Rómovia. Ak by sme mali tieto práce stabilne platené, zlepšila by sa ich situácia. 
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Toto je znova iba jednorazové opatrenie. 

 

Áno, ale protipovodňové opatrenia sú dlhšie. U nás to vtedy trvalo šesť mesiacov. 

 

Po tých šiestich mesiacoch ste pre nich prácu nemali, takže to bolo jednorázové. 

 

Bolo, ale myslím si, že takéto veci pomôžu, ak budú častejšie. Mnohých Rómov sme zamestnali následne v mestskom 

podniku Technické služby. Mnohí zo zamestnaných u nás sú teraz v súkromných firmách alebo v Anglicku či v Kanade. A 

niektorí sú aj na aktivačných prácach u nás v meste. Treba však spolupracovať aj s ostatnými. Plus, mnoho vecí sa ešte 

nedokončilo. 

 

Vráťme sa k župným voľbám. Smer je v Prešovskom kraji tradične silný. Čím to je? 

 

Smer má prevažne starších voličov, ktorí sú disciplinovaní. Chodia ku každým voľbám. Som presvedčený, že nielen Smer 

ma silných a dobrých voličov, ale politické strany, ktoré sú tu od 90. rokov. 

 

Myslíte KDH? 

 

Aj KDH. 

 

Ako to je potom možné, že ste stratili v posledných voľbách tak veľa hlasov? 

 

Na to sa ťažko odpovedá. Pred voľbami boli rôzne prehlásenia a návrhy zákonov, s ktorými som osobne nesúhlasil... 

 

Myslíte zmenu ústavy (zakotvenie manželstva muža a ženy v ústave)? 

 

Aj, ale mám skôr na mysli návrh zákona, ktorý mal trestať ženy, ktoré pôjdu na potrat. Takto radikálne riešiť takéto citlivé 

problémy neprislúcha poslancom parlamentnej strany. 

 

A neťahali KDH dole skôr ľudia vo vedení? 

 

Áno, presne to hovorím. Niektorí členovia vtedajšieho predsedníctva, prípadne poslanci, spôsobili to, že KDH nie je v 

parlamente. 

 

Peter Chudík je dlhodobým predsedom Prešovského kraja. Je dobrým županom? 
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Je dobrým predsedom, v rámci svojich možností. Mám s ním dobré vzťahy a nekandidujem proti nemu ani proti strane 

Smer. Nechcem ho v tejto chvíli hodnotiť. 

 

Je niečo, čo neurobil a sľúbil to? Aké sú jeho problémy? 

 

To nech vyhodnotia voliči v hlasovaní. 

 

Po minulých parlamentných voľbách bol podozrivým z kupovania rómskych hlasov. V dvoch dedinách prekrúžkoval aj 

Fica. Polícia napokon neobvinila Chudíka, ale Rómov z krivej výpovede. Aj tak, môže sa taká situácia udiať zopakovať aj 

teraz pri župných voľbách? 

 

Čakám, že tieto voľby budú férové. Celý život som športoval a chcel som športovať férovo. Ak sa niečo také stalo, aj keď 

priame dôkazy o tom nie sú, verím, že v týchto voľbách k ničomu takému nedôjde. Zneužiť rómsky hlas vo voľbách 

naozaj nie je v poriadku a férové. 

 

Čo budete robiť, ak sa niečo také stane? 

 

Máme plán s mojím volebným tímom. Jednotlivé rómske osady, v ktorých môže dôjsť na takéto problémy, budeme 

monitorovať. 

 

Ako a kedy ich budete monitorovať? 

 

Veľakrát sa takéto "programy ako získať rómsky hlas" uskutočňujú niekoľko dní, možno týždňov, pred samotnými voľbami 

a to vám potvrdia aj samotní Rómovia. Budeme to kontrolovať už ďaleko pred voľbami. 

 

A nebojíte sa, že vás obvinia z ovplyvňovania volieb, ak budú vaši ľudia pri takýchto problémových miestach? 

 

Ak niekto monitoruje priestor a nekomunikuje s Rómami, tak si nemyslím, že ho môžu obviniť z ovplyvňovania. Mali sme 

monitorovacie výbory už počas 90. rokov a nikto voľby neovplyvňoval. 

 

Posledné roky sa diskutuje na Slovensku o tom, či majú vôbec vyššie územné celky zmysel. Majú? 

 

Určite majú. Z historického hľadiska župy poznáme, Levoča bola centrom Spišskej župy, ktorá bola silnou časťou 

Rakúsko-Uhorska. Takéto župy vytvárali u ľudí pocit, že sú hrdí na to, kde žijú. Dnešné župy, respektíve kraje, vznikli 

umelo, samotný Spiš je rozdelený –Spišská Nová Ves patrí do Košického kraja. Zmena je súčasťou života, ale na zmeny 

na úrovni krajov je už asi neskoro. Dať silnú víziu tomu, čo máme teraz, je lepšie ako vytvárať niečo úplne nové. A boli by 

to podľa mňa boli zbytočne vyhodené peniaze. 
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Takže, podľa vás majú župy iba historický zmysel? 

 

Áno, ale také niečo ako napríklad Spišská župa, to už nebude. Preto sa musíme zmieriť s tým, čo máme a dať tomu 

zmysel. Dať možnosť tomu, aby ľudia boli hrdí na Prešov a na Prešovský kraj. Aby ľudia nevnímali Prešov iba ako mesto 

dopravných zápch. 

 

A nebolo by jednoduchšie presadzovať iba kultúrno-historickú myšlienku župy, než udržiavať vyšší územný celok pri 

živote? 

 

Máte na mysli, že centrum Spišskej župy by bola znova Levoča? Veľmi by som sa potešil, ale toto je pieseň, ktorá sa 

nikdy nebude spievať. Aj napriek tomu, že sme rôznorodý kraj, Šarišania a Spišiaci sú rovnakí. Je to ako Poprad. Toto 

mesto vzniklo pred sedemdesiatim rokmi spojením piatich obcí. Dnes by sa jedna obec mohla rozhodnúť, že sa odtrhne. 

Ale pokiaľ vzťahy nebudú dramatické, nemá to zmysel. Nové územno-správne členenie podľa mňa nepripadá do úvahy, 

treba budovať na tých základoch, ktoré máme, že sme Prešovský kraj. 

 

Primátor Levoče Milan Majerský so šéfkou UNESCO Irinou Bokovou. foto - tasr 

 

Aký je rozpočet Prešovského samosprávneho kraja? 

 

Okolo 189 miliónov. 

 

Čo by ste robili s podobným rozpočtom? 

 

Dôležitým bodom rozpočtu by mala byť dopravná infraštruktúra. Spomeniem príklad, ktorý síce nemá s VÚC nič 

spoločné, ale perfektne ilustruje moju myšlienku. V Levoči máme cestu, ktorá bola veľmi frekventovaná, pretože to bol 

hlavný ťah na a zo západu. Potom postavili diaľnicu a my sme si mysleli, že prídeme o turistov. Stal sa presný opak. 

Medziročný príliv turistov sa nám zvýšil asi o 20 percent. Cesty a diaľnice ľudí spájajú. Turisti, ktorí sú napríklad vo 

Vysokých Tatrách, si povedia, že do Levoče to majú 15 minút autom, tak prečo nie. Toto isté môže platiť pre kraj. Mnoho 

ciest je stále zanedbaných a neupravených, hoci pripúšťam, opravilo sa toho mnoho. Máme ešte čo doháňať. Ak budú 

cesty, okrem rozvoja cestovného ruchu máme šancu aj na dotiahnutie investorov. 

 

A čo turisti, ktorí auta nemajú? 

 

Okrem ciest treba opraviť aj dopravu. Na vlaky síce dosah nemáme, ale kraj môže narábať s autobusovou dopravou. 

Chcem kvalitnú autobusovú dopravu – to znamená v zime vykúrenú, v lete klimatizovanú. A dnes často ani jedno z toho 

nemáme. Autobusové spojenia má na starosti práve samosprávny kraj. Kraj má dohodnutého dodávateľa a ten je v 

komunikácii aj s predsedom samosprávneho kraja. A tu sa dajú robiť veľké kroky vpred, teraz často nemáme ani 

európsky štandard. Plus, kto z nás má potom tendenciu nechať auto doma a ísť autobusom? 
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Koľko stojí vaša kampaň? 

 

Moja kampaň bude stáť okolo 120-tisíc eur. Na kandidatúru šesťdesiatich dvoch ľudí prispelo sedemdesiatimi tisícmi eur 

KDH, po sedemsto eurách prispeje každý jeden kandidát na poslanca. Zvyšok peňazí chceme získať z crowdfundingu; 

jednotliví priaznivci nám môžu prispieť od 20 do sto eur. 

 

Na vašom transparentnom účte je od KDH zatiaľ iba 30-tisíc eur. Čo je zvyškom sľúbených peňazí? 

 

Pribudnú. 

 

Kedy? 

 

V najbližších týždňoch. Možno už to tam aj je. 

 

V čase nášho rozhovoru to tam ešte nie je. Vidieť tam však napríklad, že ste si vybrali tisíc eur na "drobné výdavky v 

kampani". Nemáme tým pádom možnosť dosledovať, čo a komu ste zaplatili, ani keby sa to dialo s vyššími sumammi. Je 

to v poriadku? 

 

Tieto finančné prostriedky sú používané na presuny. Máme dodávku, ktorú budeme používať v kampani na presuny 

medzi obcami a okresmi. Tieto náklady budú vyúčtované neskôr presne podľa zákona. Súčasťou transparentného účtu 

bude excelovský dokument, kde budú vypísané všetky položky ako tankovanie, drobný nákup a podobne. 

 

Už máte billboardy, avšak na transparentnom účte v čase rozhovoru nemáte žiadnu platbu za ne. Ako je to možné? 

 

Keď príde faktúra za objednávku, všetko bude zapísané na účte. Ak si objednáte billboard, faktúra vám príde v priebehu 

týždňa či dvoch. Billboardy sme si objednali od 1.8., preto to tam ešte nie je. (Rozhovor sa uskutočnil 2. 8., suma za 

prenájom bilbordov pribudla 9. 8., pozn. red.) 

 

Kampaň bude podľa vás stáť 120-tisíc, bude to stačiť? 

 

Som presvedčený, že sa do tej čiastky vojdeme. Niektorí kandidáti majú billboardy od júna, my sme sa rozhodli až od 

augusta, už to je šetrenie. Celý tím je nastavený tak, že kampaň bude trojmesačná a musí nám táto suma stačiť na to, 

aby sme dosiahli výsledok, ktorý chceme. Budeme mať ešte veľké výdavky na letáky, tlačoviny a podobne. Nedá sa celá 

kampaň sústrediť do jedného mesiaca. Kampaň bude trvať tri mesiace, čo znamená, že si niečo musíme nechať aj na 

neskôr. 

 

Sú tri mesiace na kampaň dostatočne dlhý čas? 
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Máme regionálne voľby a je rozdiel robiť celoslovenskú kampaň. Som presvedčený, že aj za tri mesiace vieme voliča 

získať. Máme možno smelý plán, ale chceme pritiahnuť mladých ľudí aj k týmto voľbám. Chceme ich motivovať, aby si 

uvedomili, že samosprávny kraj rozhoduje o tom, aká bude škola, na ktorú chodia ich súrodenci. Či tá škola, ktorú 

navštevovali, bude fungovať aj naďalej. Či ten autobus, do ktorého si sadnú, bude vykúrený alebo klimatizovaný. Chceme 

ich presvedčiť o tom, že aj tieto voľby majú zmysel, keďže dlhodobo bojujeme s nízkou účasťou. 

 

Máte šancu v týchto voľbách? Keď len čisto matematicky spočítate výsledky KDH, SaS a OĽaNO v parlamentných 

voľbách v Prešovskom kraji, bolo to spolu 29 percent hlasov. Smer tam mal 33 percent a v niektorých okresoch aj 40. 

 

Doba sa mení. Skôr či neskôr Smer dosiahne kulminačný bod. Preto si myslím, že máme teraz šancu. Koniec-koncov, 

nechcem byť kandidátom iba týchto troch strán. Chcem byť kandidátom všetkých obyvateľov. Nie je jednoduché, aby sa 

všetci so mnou stotožnili na začiatku, ale niečo také sa mi podarilo aj tu v Levoči. Tí, ktorí ma nevolili, mi po niektorých 

krokoch neskôr povedali, že mám ich hlas, pretože som to a to urobil dobre. 

 

V Levoči máte za sebou mnohé rekonštrukcie, nové pracovné miesta, avšak všetko to boli malé úspechy v porovnaní s 

tým, čo budete musieť dosiahnuť v celom kraji. Viete vytvoriť niečo dostatočne veľké na to, aby si to všimol aj Prešovský 

kraj? Napríklad nezamestnanosť v kraji je miestami aj 15 percent. 

 

No to je mojím veľkým záväzkom. Mnohé média prevzali odo mňa výrok: Múdre hlavy a pracovité ruky odchádzajú na 

západ. A tomu chcem práve predísť. Chcem pritiahnuť investorov sem na východ, aby ľudia nemuseli cestovať na západ. 

Pretože rodiny vyrastajú bez otcov či manželov, keď cestujú na dva týždne preč a doma sú len pár dní. Okrem veľkých 

investorov tu chcem udržať aj malých podnikateľov. Prečo by mal byť zvýhodňovaný len veľký investor zo západu? 

Drobná firma nedostáva žiadne stimuly od štátu. 

 

Nie je to rozdiel, keď veľká firma zamestná povedzme tisíc ľudí a malý podnikateľ dajme tomu desať? 

 

Je, ale iba v počte. Kvalita je otázna. Keď ma malý živnostník zamestnaných desať ľudí, snaží sa o vytvorenie komunity. 

On si ich váži a nechce, aby mu ľudia migrovali za lepšie platenou prácou preč. Tieto veci však musí najprv vyriešiť 

minister hospodárstva či premiér, ale aj my v kraji sa musíme snažiť, aby všetci podnikatelia mali rovnaké podmienky. 

 

Akým spôsobom chcete toto dosiahnuť? 

 

Na začiatku bola otázka, poviem to obrazne, či budem mať otvorené dvere k premiérovi. Vzhľadom na to, ako vníma 

premiér župana, mali by byť otvorené dvere k nemu aj v tejto veci. 

 

Čo sú tie hlavné hmatateľné veci, ktoré chcete dosiahnuť? 
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Kvalitná doprava a kvalitné cesty. Ľudia chcú žiť v kraji, do ktorého sa ľahko dostať, ľahko za nimi môže prísť návšteva, 

ale môžu aj ľahko odísť, ak budú chcieť. Pracovný bod, tak ako sme sa o ňom bavili pred chvíľou, a samozrejme riešenie 

rómskeho problému. Kraj však potrebuje aj nových investorov. Tu sú však karty na strane vlády, aby dobudovala diaľnice. 

Investor, ktorého sme priniesli do Levoče povedal, že prišiel sem, pretože diaľnica končí hneď vedľa priemyselnej zóny. 

 

Čo viete urobiť s odlesňovaním tatranských národných parkov? 

 

Nie je to v kompetencii VÚC, ale odborník zo župy môže vstúpiť do diskusie so štátnym podnikom, ktorý má tento 

problém na starosti. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Hokejistom roka je šiestykrát v kariére Marián Hossa 

 [hokejportal.net; 09/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hokejistom-roka-je-siestykrat-v-kariere-marian-hossa/74261 

 

Hokejistom roka 2017 sa stal Marián Hossa. Útočník Chicaga Blackhawks triumfoval v ankete šiestykrát v kariére, keď 

uspel pred vlaňajším víťazom Andrejom Sekerom a tretím Petrom Budajom. Výsledky ankety vyhlásili v stredu na 

ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné 

odovzdávanie cien opäť po dvoch rokoch. Okrem výsledkov v hlavnej kategórii sa verejnosť dozvedela aj mená 

ocenených za extraligu, druhú ligu, extraligu žien, juniorov a dorast. "Náš cieľ je v každom smere spájať hokejové hnutie. 

Chceli sme všetkých tých najlepších za uplynulú sezónu dostať pod jednu strechu a som rád, že sa nám to podarilo," 

povedal v úvodnom príhovore generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček. 

 

Hossa ovládol anketu aj v rokoch 2006, 2007, 2008, 2010 a 2015 a v tomto roku sa stal zároveň aj najlepším útočníkom. 

Tridsaťosemročný hokejista však v budúcoročnej ankete prvenstvo neobháji, pretože pre zdravotné problémy vynechá 

celú sezónu 2017/2018. Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Budaja z Tampy Bay Lightning, ktorý podstatnú časť 

ročníka odchytal v Los Angeles Kings. Titul najlepšieho obrancu obhájil Andrej Sekera. Triumfy v ankete obhájili aj 

najlepší tréner Vladimír Országh, ktorý doviedol HC'05 iClinic Banská Bystrica k titulu majstra Slovenska, a Vladimír 

Baluška ako najlepší rozhodca. Cenu za najlepšieho hokejistu do 20 rokov získal Martin Fehérváry. Kapitán reprezentácie 

do 18 rokov z majstrovstiev sveta 2017 v Poprade a Spišskej Novej Vsi triumfoval pred svojím spoluhráčom Adamom 

Ružičkom. 

 

Za najlepšiu hokejistku vyhlásili skúsenú útočníčku Janu Kapustovú. Už tradične vybrali aj All Star tím Tipsport Ligy, ktorý 

tvoria brankár Jason Bacashihua (HC'05 iClinic Banská Bystrica), obrancovia Matthew Maione (HC'05 iClinic Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) a útočníci Tomáš Surový (HC'05 iClinic Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

a Ladislav Nagy (HC Košice). 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hokejistom-roka-je-siestykrat-v-kariere-marian-hossa/74261
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Cenu Fair Play získala tento rok Akadémia Igora Libu. Jej hráči sa fyzicky zastali rozhodcu, ktorého po stretnutí na 

EasterCupe v českom Moste napadli hráči bieloruského HC Brest. 

 

V ankete Hokejista roka hlasovali odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári a tréneri. Prvýkrát sa hlasy v 

ankete nezbierali pomocou hlasovacích lístkov, ale elektronicky. 

 

Výsledky ankety:  

 

Hokejista roka 2017: 1. Marián Hossa, 2. Andrej Sekera, 3. Peter Budaj, 4. Richard Pánik, 5. Tomáš Tatar 

 

Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Martin Fehérváry, 2. Adam Ružička, 3. Adam Liška 

 

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): 1. Peter Budaj, 2. Marek Čiliak, 3. Jaroslav Halák 

 

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): 1. Andrej Sekera, 2. Zdeno Chára, 3. Michal Sersen 

 

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): 1. Marián Hossa, 2. Richard Pánik, 3. Tomáš Tatar 

 

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Norbert Javorčík, 3. Milan Jančuška 

 

Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Vladimír Baluška, 2. Jozef Kubuš, 3. Peter Šefčík 

 

Najlepšia hokejistka: 1. Jana Kapustová, 2. Nicol Čupková, 3. Petra Jurčová 

 

All-Star tím Tipsport Ligy 2016/2017: Jason Bacashihua (HC'05 Banská Bystrica) - Matthew Maione (HC'05 Banská 

Bystrica), Jason Milam (HK Nitra) - Tomáš Surový (HC'05 Banská Bystrica), Marek Hovorka (MsHK Žilina), Ladislav Nagy 

(HC Košice) 

 

Najlepší strelec Tipsport Ligy 2016/2017: Ladislav Nagy (HC Košice) 

 

Najproduktívnejší hráč Tipsport Ligy 2016/2017 : Marek Hovorka (MsHK Žilina) 

 

Najlepší nováčik Tipsport Ligy 2016/2017: Matúš Sukeľ (HK 32 Liptovský Mikuláš) 

 

Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho): Hráči Akadémie Igora Libu 

 

Ocenení za dlhoročnú prácu pre slovenský hokej: Oľga Radičová, Vladimír Danek, Samuel Petráš, Michal Malina, 

František Morvay, Drahomír Mydlo, Ladislav Vasilňák 
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Najproduktívnejší hráč 1. hokejovej ligy 2016/2017: Oliver Jokeľ (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší strelec 1. hokejovej ligy 2016/2017: Michal Kokavec (HC Prešov Penguins) 

 

Najlepší obranca 1. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Škápik (HK Skalica) 

 

Najlepší brankár 1. hokejovej ligy 2016/2017: Adam Trenčan (HK Dukla Michalovce) 

 

Najproduktívnejšia hráčka ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia strelkyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Petra Jurčová (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) 

 

Najlepšia obrankyňa ženskej Extraligy 2016/2017: Janka Čulíková (ŽHK Poprad) 

 

Najlepšia brankárka ženskej Extraligy 2016/2017: Jana Budajová (ŽHK Poprad) 

 

Najproduktívnejší hráč 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší strelec 2. hokejovej ligy 2016/2017: Libor Káčer (HK Iskra Partizánske) 

 

Najlepší obranca 2. hokejovej ligy 2016/2017: Ľubomír Buraľ (MHK Humenné) 

 

Najlepší brankár 2. hokejovej ligy 2016/2017: Matej Kičina (ŠHK 37 Piešťany) 

 

Najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu 2016/2017: Ruslan Ischakov (HK Gladiátor Trnava) 

 

Najlepší strelec Extraligy Juniorov 2016/2017: Maroš Surový (HC'05 Banská Bystrica) 

 

Najlepší hokejisti Slovenska  

 

1994 Oto Haščák 

 

1995 Peter Šťastný 

 

1996 Jaromír Dragan 

 

1997 Zdeno Cíger 
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Víťazi ankety Zlatý puk  

 

1998 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

1999 Holiday Inn, Bratislava Pavol Demitra 

 

2000 Forum, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2001 Istropolis, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra Peter Bondra 

 

2003 Istropolis, Bratislava Peter Bondra 

 

2004 NTC, Bratislava Miroslav Šatan 

 

2005 Crowne Plaza, Bratislava Ľubomír Višňovský 

 

2006 Crowne Plaza, Bratislava Marián Hossa 

 

2007 SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2008 Historická budova SND, Bratislava Marián Hossa 

 

2009 Steel Arena, Košice Zdeno Chára 

 

2010 Hotel Bonbón, Bratislava Marián Hossa 

 

2011 Hotel Bonbón, Bratislava Zdeno Chára 

 

2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Zdeno Chára 

 

Víťazi ankety Hokejista roka  

 

2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Gáborík 
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2015 galavečer sa nekonal Marián Hossa 

 

2016 galavečer sa nekonal Andrej Sekera 

 

2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava Marián Hossa 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Na Memoriáli Alexandra Nagya nechýbala ani futbalová legenda 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/08/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20620261/na-memoriali-alexandra-nagya-nechybala-ani-futbalova-legenda.html 

 

Ako si na bývalého kolegu spomína Eduard Kessel? 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na hlavnej ploche futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi sa 15. júla konal 7. ročník 

Memoriálu Alexandra Nagya. V hľadisku sa nachádzal vzácny hosť, kamarát a priateľ spomínaného športovca Eduard 

Kessel. 

 

Veľmi rád by si bol zahral futbal tento geniálny futbalový obranca, ktorý svojou hrou robil dobré meno futbalistom z 

východu vtedajšej Československej republiky. Jeho zdravotný stav mu nedovoľuje, aby sa zapojil do hry s kamarátmi a 

futbalovými priateľmi. 

 

Obdivoval nasadenie a túžbu futbalistov v pokročilom veku ukázať na ihrisku svoje umenie. Na turnaji bolo čo obdivovať. 

 

Ako si spomínate na bývalého kolegu Šaňa Nagya? 

 

"Na Šaňa si veľmi dobre spomínam ešte z čias, kedy som hrával za Spartu Praha. Veľa zápasov sme spolu odohrali ako 

protihráči v druhej lige. Bola to skokanská smršť. Dostával centre z jednej strany, potom z druhej strany, bol vynikajúci v 

hre hlavou. Mne sa často z neho točila hlava. Potom som sa so Šaňom stretol v Spišskej Novej Vsi, keď prestúpil do 

Spišskej z Lokomotívy Košice. Po skončení mojej futbalovej činnosti som futbal nezanechal a stal som sa trénerom 

mládeže. Naša spolupráca sa skončila po jeho odchode z tohto sveta." 

 

Pán Kessel, ako vyzeral váš futbalový rast? 

 

"V roku 1944 som sa narodil v Spišskej Teplici. Keď som dovŕšil päť rokov, rodičia sa presťahovali do Revúcej, kde som 

začal navštevovať základnú osemročnú školu. Po jej skončení som odišiel do Svitu a tam sa vyučil za elektromechanika. 

Vo Svite som hral futbal za starší dorast, neskoršie som bol preradený do mužstva seniorov. Rád si spomínam na trénera 

P. Radu. Zo Svitu som nastúpil na základnú vojenskú službu v Dukle Holešov (1963-65). V tom čase sa tam presťahovali 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20620261/na-memoriali-alexandra-nagya-nechybala-ani-futbalova-legenda.html
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futbalisti Dukly Prešov, okrem nich aj volejbalisti a atléti. Všetky fyzické a technické testy som v Holešove zvládol 

úspešne a potom som Duklu reprezentoval dva celé roky. Vo fyzickej príprave mi pomohla drina výsadkového vojaka. Po 

výbere do mužstva Dukly som si myslel, že budem mať určité úľavy z výcviku, ale opak bola pravda. V prvom roku 

vojenskej služby od pol šiestej do desiatej večer boli ruky na prsiach a telo stále v pokluse. Ale pre futbalistu to bolo aj na 

niečo dobré. Veľmi som si vážil to, že môžem pravidelne hrať a trikrát do týždňa trénovať. Vždy som bol disciplinovaný, 

lebo som vedel, že bez odriekania a driny športovec nedosiahne svoj plánovaný cieľ. 

 

Po základnej vojenskej službe som sa vrátil domov k rodičom do Revúcej. Tu ma kontaktovali funkcionári z Lubeníka a 

potom som hrával za Baník Lubeník (1965-66). Rád spomínam na trénerov, pánov Zibrýniho a Polgára. Po dvoch 

sezónach som prestúpil do Spišskej Novej Vsi. V novom pôsobisku som odohral dva a pol sezóny (1966-69). V 

Spišskej Novej Vsi som zostal verný svojim zásadám, dokázal som sa presadiť medzi skúsenými hráčmi. Tréner 

Spišskej Novej Vsi, pán Šotter, odišiel trénovať do Žiliny 1. ligu a zlanáril tam aj mňa. Po absolvovaní kompletnej zimnej 

prípravy som sa musel vrátiť do Spišskej Novej Vsi, pretože sa kluby medzi sebou nedohodli. O mňa mal v tom čase 

záujem aj Inter Bratislava a vynorila sa aj Sparta Praha. Funkcionári Sparty Praha sa prišli na mňa pozrieť do Spišskej 

Novej Vsi v priateľskom zápase s Tatranom Prešov, ktorý v tom čase hral II. ligu. Mne sa v zápase darilo a potom som 

sa sťahoval do stovežatej Prahy. V Spišskej Novej Vsi sme hrali vynikajúci futbal. Mužstvo bolo veľmi dobre poskladané, 

hrali aj starší hráči, vekom aj stredná generácia a hrali sme aj mladí hráči. Bolo to veľmi vhodné zloženie mužstva. 

 

Ako ste sa dostali do Sparty Praha? 

 

"Ja som v mojom futbalovom živote mal šťastie na trénerov, ktorí ma trénovali, vedeli mi poradiť, čo a ako vo futbale 

zlepšovať. V Sparte Praha trénoval v tom čase pán Ježek. V čase môjho príchodu do Sparty, asi o pol roka, odišiel do 

zahraničia, konkrétne do Holandska. Pán Ježek mi vysvetlil, že pol roka v Sparte by som sedel na lavičke a dostával by 

som príležitosť hrať v závere zápasov tak na dvadsať – tridsať minút a pritom by som hral pravidelne v zápasoch B 

mužstva Sparty, ktoré hrávalo v sobotu a Sparta Praha A hrala súťaž v nedeľu. To, čo hovoril, aj splnil, pol sezóny som 

bol na lavičke áčka. Potom nastal zlom, lebo po odchode pána Ježka z mužstva odišli starší hráči ako Kvašňák, Ivan 

Mráz, Pospíchal a iní. 

 

Po nich sme dostali šancu aj my, mladší hráči. Myslím si, že u pána Ježka som sa ukázal v dobrom svetle. Ja som 

problémy vo futbale nemal. Problémy vznikli so zmenou trénerov. Napr. prišla jedna prehra a tréner sa menil. Prichádzali 

do Sparty ďalší noví mladí hráči aj z druhých líg. Funkcionári mali za cieľ hrať v rámci Európy poháre. Podarilo sa nám v 

dvoch sezónach odohrať poháre UEFA. Hral som proti mužstvám, ako boli škótsky Dunndy United, anglický Leeds United 

a slávny Inter Milano. Hral som proti slávnym hráčom ako Suarez, Sandro Mazzola, Facceti, Sartti a iným. Nezabúdam na 

prípravu Sparty v západnej Európe, potom dvakrát na hernú prí-pravu v Brazílii, na návštevu Maracany, sochy Krista nad 

Riom, na pláž Copa Cabana a na prípravné zápasy so súpermi Vasco da Gama, Botafogo, Curritiga, Recife, Fortaleza 

atď." 
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V čase príchodu Eda do Prahy bolo v Sparte viac starších hráčov (Kvašňák, Pospíchal, Kouba), ktorých bolo treba 

nahradiť. Kesselovi sa podarilo presadiť sa, dostal sa do kolektívu, kde bolo viac Slovákov (Chovanec, Gögh, Hudcovský, 

Semenďák). Trénerovi Ježkovi sa podarilo skĺbiť kolektív, ktorý dokazoval svoje kvality. 

 

"Po skončení pôsobenia v Sparte Praha som prestúpil do TJ Gottwaldov – Zlín, kde som pôsobil dve sezóny (1972-74). 

Potom som sa vrátil domov, tam, kde som odštartoval svoju kariéru. V Spišskej Novej Vsi som odohral ešte tri sezóny 

(1974-77)." 

 

Roky futbalistovi pribúdali... 

 

"Potom som zahlásil, že končím a odišiel som pracovať ako elektrikár v Spišskej Novej Vsi. Môj futbalový život sa týmto 

neskončil. Bolo to však celkom in, ako v Sparte Praha. Mal som už tridsaťštyri rokov. Popri svojom zamestnaní som sa 

venoval mladým dorastencom v klube, neskoršie som pôsobil ako tréner v masovom futbale v okolitých obciach mesta 

Spišská Nová Ves." 

 

Bolo sa treba venovať aj rodine... 

 

"Teším sa zo svojej rodiny, spolu s manželkou Erikou sme vychovali tri zdravé deti, teším sa zo svojich vnukov." 

Tento skromný človek vedel, že bez pomoci jeho manželky by nebol mohol trénovať a hrávať majstrovské zápasy za také 

veľké futbalové kluby. Rodine a hlavne deťom chýbal cez soboty a nedele a desaťdňové sústredenia nielen doma, ale i 

mimo republiky. 

 

Futbal nezanechal... 

 

"V práci s malými futbalistami som si rozumel, vedel som sa priblížiť veku chlapcov a i napriek narušeniu môjho 

zdravotného stavu som vždy odvádzal to, čo som si s chlapcami naplánoval. Keď som začal pôsobiť v športových 

triedach ako vedúci tréner mládeže pri Futbalovom klube v Spišskej Novej Vsi, patril som pod Slovenský futbalový zväz 

a svojho šéfa Jozefa Kopejtka som mal v Košiciach. Bol to organizačný pracovník pre celé východné Slovensko. Všetci 

tréneri, ktorí patrili pod Slovenský futbalový zväz, mali na starosti regionálne výbery žiakov. Boli to skupiny 

dvanásťročných, trinásťročných, štrnásťročných a pätnásťročných chlapcov. Na stretnutí v Košiciach u Kopejtka vznikla 

debata zástupcov z Košíc, Bardejova, Prešova, Michaloviec, Humenného, Sniny a prakticky celý východ sa dohodol, že 

urobíme halové turnaje počas zimného obdobia, pretože zima je dlhá, futbalová prestávka tiež. Halové turnaje boli známe 

v Nemecku, Taliansku a po celej Európe. Kolegovia z Bardejova, Prešova, Košíc už turnaje mali, ja som začínal od nuly." 

 

Začiatky sú vždy ťažké... 

 

"Najväčší problém bolo zabezpečenie športovej haly. Som si vedomý aj dnes, že sám by som neurobil nič. Musím 

priznať, že som našiel dobrých spolupracovníkov v športovej hale – Mariána Jasenčáka a Júliusa Straku na Spišskom 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 8. 2017 

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

oblastnom futbalovom zväze. Pre mňa to bola veľká motivácia, zorganizovať turnaj. Program pre žiakov v zimnom období 

sme naplnili aj halovými turnajmi. Zo začiatku sa turnajov zúčastnili štyri družstvá, odohrali sa systémom každý s každým. 

Neexistovali kategórie starší a mladší žiaci, bola len jedna kategória. Novým turnajom bolo treba dať názov aj u nás v 

Spišskej Novej Vsi. V tom čase som sa zúčastňoval výročných členských schôdzí, na ktoré ma pozýval nebohý 

Dobšinský. 

 

Týchto zasadnutí sa zúčastňoval aj Andrej Frank. Podebatovali sme, obaja sme svojho času hrali v Sparte Praha. 

Spoznali sme sa, bol to vzdelaný a príjemný človek. Spomínaný Andrej Frank študoval na vysokej škole v Prahe a pritom 

hral za Spartu v pozícii brankára. Neskoršie som zistil, že to bol vynikajúci brankár, ktorý pre šport v Spišskej Novej Vsi 

urobil veľa pozitívneho. V čase zakladania halových turnajov som oslovil rodinu nebohého Andreja Franka s prosbou, či 

môžeme pomenovať turnaj po otcovi a nazvať ho Memoriál Andreja Franka. Rodina súhlasila a tak sa halový turnaj ujal a 

meno Andreja Franka nesie už dvadsaťdva rokov. 

 

Rozvoj futbalových tried v meste nebol taký jednoduchý, ako sa to teraz zdá. Futbal bol na začiatku pridelený Základnej 

škole Spišská Nová Ves, Nad Medzou. Spolupracoval som s učiteľom Murgačom. Neskôr sa futbalové triedy premiestnili 

na Základnú školu SNV, Lipová ulica, kde môžem pochváliť riaditeľku Hágovskú, ktorá mi v tejto oblasti veľmi pomáhala. 

 

Po zriadení športovej školy na Nejedlého ulici sa práca halových turnajov ešte viac skvalitnila. Nastal veľký rozvoj 

žiackeho futbalu. Na turnaj sa prihlasovali aj zahraničné družstvá z dôvodu, že v Spišskej Novej Vsi sa hrací čas ustálil 

na tridsiatich minútach, v Nemecku zápas trval sedem minút. Preto veľa družstiev uprednostnilo pred zahraničím 

Slovensko. Kvalita halového futbalu narastala vznikom športových futbalových tried, žiaci mali vytvorené dobré 

podmienky nielen na základnej škole, ale aj pri Futbalovom klube v Spišskej Novej Vsi. Rád spomínam na dobrú 

spoluprácu s vtedajším riaditeľom Petrom Ivanom, učiteľom Bartolomejom Ogurčákom a neskoršie aj terajším 

Miroslavom Novačekom, predtým trénerom žiakov futbalovej triedy. 

 

Žiaden halový turnaj sa nedá organizovať bez finančných prostriedkov. Tak je to dnes a tak to bolo aj v začiatkoch 

všetkých halových turnajov. Potrebovali sme finančné prostriedky na zaplatenie športovej haly, občerstvenie družstiev, 

zakúpenie cien. Museli sme vyriešiť ubytovanie družstiev, zabezpečiť stravovanie a pod. Bez sponzorov a rodičov by sme 

turnaje neboli schopní organizovať. Spišský futbalový zväz poskytuje rozhodcov. Kvôli ostatným požiadavkám som musel 

oslovovať sponzorov a prosiť, hoc aj o malú finančnú čiastku. Neľutujem čas, ktorý som venoval deťom. Teraz ma to teší, 

pretože sa to oplatilo. 

 

Nezabudol som na problém ubytovania chlapcov, spomínam si na rozhovor s Ogurčákom, keď sme riešili ubytovanie 

chlapcov z Bohemky Praha, Banskej Bystrice a ostatných družstiev. Na otázku, kde ich ubytujeme, som dostal odpoveď, 

že budú spať v triedach základnej školy v spacích vakoch. Tak to funguje dodnes. Celý halový turnaj má nielen športovú 

úroveň, ale aj spoločenskú. Ubytovanie chlapcov v priestoroch školy má mnohé prednosti. Futbalisti môžu využiť bazén 

školy aj dve telocvične na svoju regeneráciu. Na to deti spoločne s dospelými futbalistami stále spomínajú. 
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Veľmi ma teší, že najstarší halový futbalový turnaj mladých a nádejných futbalistov na Slovensku žije! Teší ma, že sa tu 

stretávajú generácie mladých futbalistov, ktorí prešli a zviditeľnili sa, už aj na memoriáli. Potešilo ma, že na jubilejnom 

dvadsiatom ročníku som sa stretol s trénerom reprezentácie Slovenska, pánom Jánom Kozákom. Je to veľká poklona 

takej osobnosti organizátorom tohto krásneho futbalového sviatku. Držím palce budúcim ročníkom halového turnaja." 

 

Edo, ako ho priaznivci futbalu v Spišskej Novej Vsi oslovujú, je veľmi skromný a slušný človek. Je vzor pre všetkých 

športovcov a hlavne pre mladých futbalistov futbalového klubu. SOFZ pre žiakov U15 založil na jeho počesť futbalový 

turnaj Eduarda Kessela, ktorý v roku 2017 má konkrétne číslo: 6. ročník. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Konalo sa tretie kolo atletickej ligy 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/08/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20620495/konalo-sa-tretie-kolo-atletickej-ligy.html 

 

Výsledková listina obsahuje 27 husto popísaných strán. 

 

Novovybudovaný športový komplex v Šamoríne privítal predposlednú júlovú sobotu účastníkov tretieho kola obnovenej 

atletickej ligy družstiev. 

 

V súťažiach mužov i žien štartovalo po sedem tímov. Podujatie bolo otvorené i pre ďalších záujemcov o štart – súťažiť 

mohli i jednotlivci z iných klubov Slovenska, i zo zahraničia, ale body získavali iba pretekári tímov atletickej ligy. 

 

Napriek letnému prázdninovému termínu spojenému s dovolenkami o účasť v jednotlivých atletických disciplínach bol 

obrovský záujem. Dôkazom je výsledková listina obsahujúca 27 husto popísaných strán. 

 

Družstvo Spišiačok 

 

V rámci atletickej ligy klubov podtatranský a spišský región zastupovalo družstvo žien TJ Tatran Spišská Nová Ves, 

ktoré však tvorili väčšinou vekom juniorky, dorastenky, ba i žiačky. 

 

Tradičnou oporou v ňom bola šprintérka Patrícia Garčárová, ktorá prispela k výraznému bodovému zisku v behu na 100 

m i na 200 m, kde v rámci ligy bola štvrtá, resp. tretia najlepšia. 

 

Vynikajúco bežali i členky štafety na 4 x 400 m, ktoré obsadili druhú priečku. 

 

K bodovému zisku výrazne dopomohla hosťujúca Myjavčanka Zuzana Durcová, účastníčka nedávneho európskeho 

šampionátu do 23 rokov (tam reprezentovala Slovensko v behu v behu na 10 km), ktorá študuje v Košiciach na Univerzite 

veterinárneho lekárstva a jej trénerom je známy bežec, bývalý slovenský reprezentant Martin Holečko z Krompách. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20620495/konalo-sa-tretie-kolo-atletickej-ligy.html
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V rámci ligy sa presadila v behoch na 800m a na 1500 m (štvrté miesto na 800 m a body za prvé miesto na 1500 m). 

 

Sviťanka Lajčáková 

 

Sviťanka Stanislava Lajčáková, vysokoškoláčka študujúca fyzioterapiu v Banskej Bystrici, sa snažila bodovým ziskom 

pomôcť družstvu spod Urpína. 

 

" Hoci už potrebujem oddych, ale aj napriek tomu budem štartovať na 3.kole slovenskej atletickej ligy v Šamoríne. Musím 

pomôcť družstvu. Druhé kolo pre nás nedopadlo najlepšie, a preto ak chceme v septembri bojovať o obhajobu 

minuloročného titulu, potrebujeme zabojovať. Každý bod sa počíta. Čakajú ma tri šprintérske disciplíny – beh na 100m, 

beh na 100m prekážok a beh na 200m," vyjadrila sa v týždni pred súťažou po návrate z ME do 23 rokov. 

 

Tento zámer sa jej podarilo splniť iba čiastočne. V behu na 100 m pomalšie začala, ale raketovým záverom sa 

prepracovala na skvelé tretie miesto v cieli. 

 

Pri rozcvičke na ďalšiu disciplínu sa však mierne zranila, cítila natiahnutý sval, preto beh na 100 m prekážok a beh na 

200 m už neabsolvovala. 

 

Nechcela riskovať, pretože v závere augusta ju čaká Svetová univerziáda na Taiwane. Našťastie, následné sono 

vyšetrenie neukázalo nič vážne, žiadne výrazné trhliny vo svale, a tak jej ďalšia príprava by nemala byť ohrozená. 

 

Spišiaci Baluch a Jančár s osobnými rekordmi 

 

Družstvo mužov zo Spiša nesúťažilo, avšak osobnými rekordmi sa zaskveli dvaja ambiciózni 17- roční jednotlivci. Tri 

štarty premenili na tri osobné rekordy. 

 

Šprintér Matej Baluch obsadil v behu na 100 m časom 11,40 sek 8. priečku v 33- člennej konkurencii a na dvojnásobnej 

trati v 29- člennom štartovnom poli uzatváral prvú desiatku časom 23,06 sek, keď vyhral beh C. 

 

V behu na 400 sa Lucian Jančár umiestnil tesne za elitnou desiatkou – časom 54,29 obsadil 11.priečku. 

 

Z výsledkov: 

 

Ženy 

 

Beh na 100 m: 
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1. Alexandra Bezeková – AK Slávia UK Bratislava – 11,73 sek, 2. Iveta Putalová – ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica – 12,20 

sek, 3. Stanislava Lajčáková – ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica – 12,29 sek, 4. GEORGIEVA Viktoriya Georgieva – 

Bulharsko – 12,34 sek, 5. Patrícia Garčárová – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 12,49 sek, 6. Martina Nagyová – TJ 

Tatran Spišská Nová Ves – 12,51 sek 

 

Beh na 200 m: 

1. Alexandra Bezeková – AK Slávia UK Bratislava – 24,24 sek, 2. Karin Okolye – Bulharsko – 25,02 sek, 3. Daniela 

Ledecká – ŠK ŠOG Nitra – 25,20 sek, 4. Patrícia Garčárová – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 25,73 sek 

 

Beh na 400 m: 

1. Iveta Putalová – ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica – 52,36 sek...8. Radka Škovranová – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 

1:02,17 min 

 

Beh na 800 m: 

1.Martina Šamudovská – AK Spartak Dubnica nad Váhom – 2:12,36 min, 2. Lucia Vlčáková – ŠK Dukla o.z. Banská 

Bystrica – 2:15,44 min, 3. Lucia Janečková – ŠK ŠOG Nitra – 2:26,55 min, 4. Zuzana Durcová – TJ Tatran Spišská Nová 

Ves – 2:28,79 min 

 

Beh na 1500 m: 

1. Lucia Beláková – AFK Nové Mesto nad Váhom 4:45,12 min, 2. Zuzana Durcová – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 

4:53,60 min 

 

Beh na 100 m prekážok: 

1. Monika Baňovičová – AK Slávia UK Bratislava – 14,62 sek, 2. Miroslava Kažimírová – AK Slávia UK Bratislava – 15,63 

sek, 3. Simona Lukáčová – ŠK ŠOG Nitra – 16,77 sek, 4. Luciána Jencáková – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 17,23 sek 

 

Skok do diaľky: 

1. Jana Velďáková – ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica – 620 cm, 2. Jana KOREŠOVÁ – USK Praha – 613 cm, 3. Zuzana 

Ďurkechová – ŠK ŠOG Nitra – 545 cm, 4. Silvia Kaliašová – Slávia ŠG Trenčín – 525 cm, 5. Kristína Martinusová – TJ 

Tatran Spišská Nová Ves – 520 cm. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Filipa Oravca do Dukly pritiahli smelé ambície 

 [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 10/08/2017; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne] 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20620175/filipa-oravca-do-dukly-pritiahli-smele-ambicie.html 

 

Prišiel z Liptovského Mikuláša, chce hlavne veľa hrávať. 

 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20620175/filipa-oravca-do-dukly-pritiahli-smele-ambicie.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 8. 2017 

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

MICHALOVCE. Jedna z prvých predsezónnych posíl, ktoré predstavilo nové vedenie prvoligového HK Dukla Ingema 

Michalovce, je obranca Filip Oravec. 

 

Od rodáka z Liptovského Mikuláša sa očakáva, že spevní defenzívu Zemplínčanov. 

 

Nová akvizícia vojakov je trénerskej dvojici Miroslav Ihnačák a Ján Vodila k dispozícii od úvodu letnej prípravy. 

 

Túži hrať o špicu 

 

Doterajšia kariéra tohto 23-ročného beka bola spätá najmä s materským klubom. V Liptovskom Mikuláši v uplynulej 

sezóne premiérovo okúsil aj našu najvyššiu súťaž. 

 

Na svoje konto si pripísal 24 extraligových štartov. S Liptákmi absolvoval aj teraz prípravu na suchu. 

 

"V minulom ročníku som tam hrával menej a aj teraz nebolo isté, či by som dostával dostatok príležitostí. Preto ma klub 

uvoľnil na hosťovanie, aby som získal dostatočnú hernú prax. Mohol som si vybrať mužstvo, kam by som šiel, tak voľba 

padla na Michalovce," rozhovoril sa mladý obranca, ktorý okrem materského MHK 32 v minulosti pôsobil aj za "veľkou 

mlákou" v juniorskej WSHL v tíme Cheyenne Stampede (v sezóne 2013/14) a v Spišskej Novej Vsi (krátko v uplynulom 

ročníku). 

 

Prečo si vybral práve najvýchodnejší prvoligový klub? 

 

"Mal som možnosť ísť aj do Spišskej Novej Vsi, kde som bol vlani celkom spokojný, avšak chcem hrať o špicu tabuľky a 

som presvedčený, že v Michalovciach to tak bude. V Dukle sú vysoké ambície, cieľ je dostať sa do baráže," skonštatoval 

Oravec. 

 

Náročné tréningy 

 

Usmievavý Lipták verí, že na Zemplíne bude hrávať oveľa viac ako v Liptovskom Mikuláši. 

 

"Je na trénerovi, koľko mi dá priestoru, ale ja sa budem snažiť, aby som bol na ľade čo najčastejšie. Aj v presilovkách či 

oslabeniach," tvrdil Oravec, ktorý je vysoký 185 cm a váži 73 kg. 

 

V michalovskom klube zarezáva už tretí týždeň. Prvý bol ešte na suchu, aktuálne je to už na ľade vo Vranove nad 

Topľou. 

 

"Hneď od začiatku sme začali makať dvojfázovo. Je to dosť, tréningy sú náročné, ale pomaly si na nich zvykám," 

pokračoval Oravec, ktorého tréner zaradil do obrany k skúsenému Marekovi Kolbovi. 
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Kolektív v Dukle stále zatiaľ iba spoznáva, ale do úplne neznámeho prostredia neprišiel. 

 

"V Liptovskom Mikuláši som hrával s Ivanom Brezniakom, ktorý tiež prišiel do Michaloviec teraz v lete a v minulosti som 

pôsobil v jednom tíme aj s Dávidom Rušinom. Niektorých ďalších chlapcov som poznal z videnia alebo počutia už 

predtým. Môžem však povedať, že partia sa zatiaľ javí super. Verím, že nám to bude klapať nielen na ľade, ale aj mimo 

neho," dodal na záver debaty Filip Oravec. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Tipy na dnes - štvrtok 10. augusta 

 [korzar.sme.sk; 10/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20618211/tipy-na-dnes-stvrtok-10-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Tri tvorivé tvory - improvizačné divadlo 

 

KOŠICE. Podarená trojica a ešte podarenejšie ich improvizačné stand up vystúpenia. Kto sú 3T alebo aj Tri tvorivé tvory, 

to už hádam každý vie. Aj to, že na ich predstaveniach nie je nikdy nuda. Začína sa dnes v Kulturparku o 19.00. 

 

Bažant kinematograf 

 

PREŠOV. Bažant kinematograf pripravuje premietanie filmu Teória tigra vo štvrtok od 21.00 hod. v Záhrade umenia. 

 

Remeselné prázdniny 

 

PREŠOV. Remeselné prázdniny sú pripravené vo štvrtok v Krajskom múzeu v Prešove. 

 

Pub quiz 

 

PREŠOV. Pub quiz je opäť tu. Holiday cup odštartuje vo štvrtok o 20.00 hod. vo Wave klube. Príď si potrápiť hlavu a 

zabaviť sa spolu s priateľmi. Čaká ťa 31 otázok,tímová práca a nenormálne ceny. 

 

Bella Arabia 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 20.00 h. si môžete pozrieť tanečné predstavenie popradskej skupiny orientálneho 

tanca. Čo na vás čaká tento rok? Nové choreografie, nové tanečné štýly, krásne kostýmy a ešte omnoho viac. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20618211/tipy-na-dnes-stvrtok-10-augusta.html
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Najlepšie animované filmy 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.V čajovni Alchýmka počas večera premietnu desať krátkometrážnych animovaných filmov, ktoré 

ukazujú vývin súčasnej filmovej animácie v selekcii toho najlepšieho z Európy i zo sveta. 

 

Howie a Rookie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Zlatej pivničke o 20.00 h. divadlo Kontra predvedie hru Howie a Rookie. Pred 10 rokmi Cena 

Dosky "Objav roka" a ďalšie prestížne divadelné ocenenia. Po 10 rokoch opäť v novom šate. Divadelný Trainspotting. 

Tarantino v zrážke s Homérom. Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku. 

 

Česká moderna 

 

MICHALOVCE. Malá galéria v mestskom kultúrnom stredisku ponúka pre milovníkom umenia expozíciu medzinárodného 

charakteru. Osobitný výtvarný prejav a štýl tu prezentujú piati umelci, ktorý sa radia k umeleckému smeru českej 

moderny. Originálne diela autorov Milan Čihák, Jirán Róbert, Petr Jiří, Ľubomír Krátky a Ranovič-Radim Novák si môžu 

návštevníci pozrieť do konca augusta. 

 

Jubilejná výstava 

 

TREBIŠOV. Trebišovský umelecký klub vystavuje pri príležitosti 15. výročia založenia klubu. Výstava potrvá do 10. 

septembra, v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 10. augusta 

 [korzar.sme.sk; 10/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20621697/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-10-augusta.html 

 

Pohotovostné lekárne 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; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

https://korzar.sme.sk/c/20621697/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-10-augusta.html
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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. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, Mlynská 2047/39, +421 0903295513 

 

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

 

Rožňava 

 

Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, 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. 

 

St. Ľubovňa 

 

Dr. Max, OD Kaufland 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

Nemocnice Poprad, a. s., Banícka 803/28 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Pri nemocnici Humenné s. r. o., Ul. 1. mája 5558 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

Snina 

 

Vihorlat, Strojárska 607 

 

Trebišov 

 

TILIA, Komenského 2137/65, 07501 Trebišov +421 056/6763736 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

AMARA, Masarykova 1342/90, +421 56 6425037 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Kam za kultúrou - štvrtok 10. augusta 

 [korzar.sme.sk; 10/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20621702/kam-za-kulturou-stvrtok-10-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - Ako sa stať zlatokopom o 18.10, Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.30, 20.00, 21.00, Atomic Blonde o 20.40, 

Autá 3 o 13.40, Baby Driver o 19.40, Bocian Riško o 16.00, Čiara o 13.20, 15.20, 17.20, 18.20, 19.50, 20.50, Dunkirk o 

18.00, 20.30, Emoji Film o 14.00, 16.10, 17.50, 3D o 13.00, 15.10, Ja, zloduch 3 o 14.10, 16.20, 17.30, 3D o 13.10, 

Srdečne vás vítame o 15.50, Valerian a mesto tisícich planét o 14.40 hod., STER CENTURY CINEMAS - Annabelle 2: 

Stvorenie zla o 18.40, 20.20, Emoji film o 13.00, 16.45, 3D o 14.00, Čiara o 15.50, 18.00, 20.10, Baby Driver o 18.20, 

Dunkirk o 16.30, 20.30, Valerian a mesto tisícich planét o 15.40, "Bocian" Riško o 13.40, 14.50, Láska stojí za všetko o 

18.30, Ako sa stať zlatokopom o 20.45, Ja, zloduch 3 o 13.15, 15.00 hod., 

 

ÚSMEV - Posledná rodina o 16.30, Čiara o 18.45, Baby Driver o 21.00, 

 

AMFITEÁTER - Špunti na vode o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.20, Emoji film o 16.45, 3D o 14.00, 

Čiara o 15.50, 18.00, 20.10, Baby Driver o 18.20, Dunkirk o 20.30, Valerian a mesto tisícich planét o 15.40, "Bocian" 

Riško o 13.40, Láska stojí za všetko o 18.30, Ja, zloduch 3 o 15.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20621702/kam-za-kulturou-stvrtok-10-augusta.html
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DIVADLÁ 

 

SP. N. VES: DIVADLO KONTRA - Dom Matice slovenskej (Zimná 68) - Mark O´Rowe: Howie a Rookie o 20.00 hod.- 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, 

Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Výstava: Za prahom 

nového veku/2000 - 2017 (od Starej krásy po nové umenie III) (do 3. 9.); Letný tvorivý tábor s Petrou Anou od 10.00 - 

12.00 a 13.00 - 15.00 hod., 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, Juraj Collinássy 1907 - 1963 ...FAREBNÝM ŠTETCOM... (do 17. 9.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 

17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 

 

KATOVA BAŠTA (Hrnčiarska 7) - 60 rokov motorizovanej turistiky v Košiciach (do 6. 9.), 

 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), 

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej 

techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie 

Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky 

na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), 

 

MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a 

galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky 

letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 

- Knižnica včera a dnes (do 31. 8.), 

 

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. 
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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, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé 

zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – 

stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament 

očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo 

nie?!; Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom 

námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; Ekovýkres, Ekokomix, BANÍCKO-

ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 

 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 

 

SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, 

 

TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Chlieb a bič (do 13. 8.), MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 

9.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: 

 

CINEMAX - EMOJI FILM o 14.00, 16.10, 3D o 13.00, 15.10, 17.50, Čiara o 15.20, 17.20, 18.20, 19.50, 20.50, Ja, zloduch 

3 3D o 14.20, Ja, zloduch 3 o 13.10, 16.30, Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.40, 21.00, Dunkirk o 20.00, Autá 3 o 13.40, 

Bocian Riško o 16.00, Ako sa stať zlatokopom o 18.10, Baby Driver o 20.40 hod., 

 

PKO ČIERNY OROL - Záhrada umenia - BAŽANT KINEMATOGRAF - Teória tigra okolo 21.00 hod. (premietanie začína 

po zotmení, nekoná sa v prípade vetra alebo dažďa), 

 

POPRAD: 

 

CINEMAX - Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.30, 21.00, Atomic Blonde o 17.20, Čiara o 16.00, 18.00, 20.40, Dunkirk o 

19.50, Emoji Film o 15.50, 3D o 15.10 hod., 

 

HUMENNÉ: 
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FAJN - Anabelle 2: Stvorenie zla o 19.30 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; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

- Klenoty zo zbierok Šarišskej galérie (do 10. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vojtech Erdélyi/Paríž v 

Užhorode (do 10. 9.); 

 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, 

 

GALÉRIA ÁTRIUM (Floriánova 4) - Alexander Hricov - Výber z tvorby (do 15. 8.), 

 

RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci Európy (do 5. 11.), Výstava čipkárky Barbory 

Šimkovej – Z nití a paličiek (do 3. 9.), 

 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; 

 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

 

KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Pollág - Výstup na Zelené pleso (do 20. 9.), 

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Výstava: Od genetiky 

po epigenetiku - Otcovia a synovia HOMMAGE á Jozef Jankovič (do 27. 8.), ART KLUB TG - Longhitano Guido Andrea: 

Polícia na Slovensku, 
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STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Ivan Urbanovič 

Hindúkuš 1967 (do 10. 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, 

SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), 

 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), 

 

VYŠNÉ RUŽBACHY: GRAND HOTEL STRAND - 3 333 km po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely (do 3. 9.), 

 

BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM: Dominika Paczkowská - Štyri ročné obdobia (do 22. 8.) 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Horúčavy majú vrcholiť dnes 

 [Korzár; 184/2017; 10/08/2017; s.: 2; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

VÝCHOD.  

 

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnes výstrahy pred vysokými teplotami. Výstraha 2. stupňa platí pre 

okresy Rožňava, Košice, Košice okolie, Gelnica, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov, Sobrance a Humenné. 

Teplota sa tu miestami môže vyšplhať až na 37 stupňov Celzia. Výstraha 1. stupňa platí pre okresy Snina, Medzilaborce, 

Stropkov, Svidník, Bardejov, Prešov, Sabinov, Levoča, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

 

(tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Na východe kotlebovci nemajú šancu 

 [Denník N; 153/2017; 10/08/2017; s.: 4,5; DÁVID PÁSZTOR ; Zaradenie: ROZHOVOR] 

 

Opozícia sa spojila a proti Petrovi Chudíkovi postavila primátora Levoče Milana Majerského 
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Kandidát KDH, SaS a OĽaNO na prešovského župana Milan Majerský hovorí, kto dostal KDH mimo parlamentu a prečo 

sa stiahol z boja o predsedu, čo si myslí o obvineniach župana Petra Chudíka zo Smeru, že si kupoval rómske hlasy, či 

ako chce udržať otcov rodín doma, aby nechodili na týždňovky na západ. 

 

Prečo chcete byť županom? V Levoči už nie je čo robiť? 

 

Všade, aj v kraji je ešte čo robiť. Pozícia župana v Prešovskom kraji je pre mňa veľkou výzvou. Bol som však oslovený 

politickými stranami a starostami z nášho kraja. Máme nejakú víziu, ako zmeniť kraj, a máme teraz na to aj šancu. 

 

Nie je nefér odísť z postu primátora rok pred ukončením volebného obdobia? 

 

Nemyslím si, že by to bolo nefér. Myslím si, že aj zo župy sa dá pomôcť napríklad Levoči. 

 

Po parlamentných voľbách, keď KDH vypadlo z parlamentu, ste chceli kandidovať na post predsedu hnutia. Tesne pred 

zjazdom ste kandidatúru stiahli, pretože v KDH vám chýbala vôľa meniť stanovy a odvaha starej garnitúry odísť a dať 

priestor novým tváram, nápadom a myšlienkam. To bola dohoda s Alojzom Hlinom? 

 

V žiadnom prípade. Keď som kandidoval, okresní delegáti mali požiadavku, aby nový predseda KDH bol na plný úväzok, 

a chceli, aby som rezignoval na primátora mesta. Ak by som vtedy rezignoval, vrátim sa k vašej otázke, to by bolo nefér 

voči mojim voličom, pretože som bol len viac ako rok vo funkcii primátora. 

 

Vtedy ste povedali, že cítite zodpovednosť za ľudí, ktorí vás zvolili. Teraz už teda necítite? 

 

Cítim aj teraz, ale po troch rokoch je už vidieť kus dobrej roboty. Rozhodne sa dá viac pomôcť okresu aj mestu z postu 

predsedu samosprávneho kraja, než z postu predsedu politickej strany. 

 

Je Alojz Hlina dobrým predsedom? 

 

Alojz Hlina je iným predsedom. Doterajší predsedovia vzišli zo samotného KDH, zatiaľ čo Hlina prišiel z inej politickej 

strany a jeho energia pomohla naštartovať menší vzrast. Do KDH priniesol nové myšlienky, nových ľudí a preto si myslím, 

že aj s jeho pomocou sa KDH dostane späť do politického spektra. 

 

Je kontroverznosť Hlinu pre KDH dobrá? 

 

On nie je kontroverzný, on len podáva témy iným, viditeľným spôsobom. Keď niekto upozorní v parlamente, že napríklad 

nebankovky sú zlé a ožobračujú ľudí, tak tam si to nikto nevšimne. Akonáhle niekto trochu teatrálnejším spôsobom 

zamuruje nebankovku, zrazu si to všimne polícia a médiá a zrazu sa v základoch otrasú aj politici, ktorí o tomto 
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rozhodujú. Niekedy je dôležitejšie to, aby sa jasnejším a hlasnejším spôsobom hovorilo o veciach, ktoré sú v spoločnosti 

zlé. Na toto má Alojz Hlina nos. 

 

Dotiahne KDH späť do parlamentu? 

 

To ešte neviem. Funkčné obdobie predsedu aj predsedníctva je dva roky. V prípade, že predsedom bude aj počas 

najbližších volieb, myslím si, že áno. V prípade, že predsedom nebude, ale ostane v predsedníctve, taktiež áno. KDH je 

naštartované, aby sa vrátilo, a Hlina tomu dáva energiu. Každý deň je niekde, obchádza mestá a obce, stretáva sa s 

ľuďmi a to nemáme pred parlamentnými voľbami. Pracuje na plný úväzok. 

 

Jedným z vašich partnerov po prípadnom zvolení bude aj predseda vlády Robert Fico. Aký je podľa vás politik? Čo si o 

ňom myslíte? 

 

Voči každému ústavnému činiteľovi ako štatutár mesta a, prípadne, aj štatutár župy, musím mať rešpekt. Predseda vlády 

sa nedávno nechal počuť v Prešove, keď bola ohlásená kandidatúra Petra Chudíka (Smer), že predsedov 

samosprávnych krajov vníma ako malých predsedov vlád. Myslím si, že ak by bol aj niekto iný predsedom župy, napríklad 

ja, tak Robert Fico by sa neotočil chrbtom, 850-tisíc ľudí, ktorí žijú v tomto najväčšom slovenskom kraji, si to nezaslúžia, 

aby sa premiér k nim otočil chrbtom, len preto, že ich zástupcom je človek z inej politickej strany. 

 

O predsedoch samosprávnych krajov po voľbách nepočuť, výnimkou bol teraz Marian Kotleba. Ak vyhráte vy, bude o vás 

počuť? 

 

Možno nepočuť o osobe predsedu, ale je počuť o kraji. Snažil som sa aj tu v Levoči, aby ľudia boli hrdí na mesto a na 

región, v ktorom žijú. Prešovský kraj má okrem mora hádam všetko – má veľhory, jazerá, krásnu prírodu a najdôležitejšie, 

má ľudí, ktorí sú múdri, vzdelaní a pracovití. Žiaľ, prichádzame o nich, pretože odchádzajú na západ krajiny. Musí sa 

pripraviť plán, ako týchto ľudí udržať tu na východe, a potom bude počuť aj o predsedovi, o kraji, ale hlavne o týchto 

ľuďoch. 

 

Nie je vaším cieľom dostať sa do parlamentu? 

 

Toto ešte neriešim. Aktuálne sú voľby do VÚC a toto nie je pre mňa téma dňa. 

 

Ste kandidátom viacerých opozičných strán, KDH, OĽaNO a SaS, ktoré si dohodli koalície pre celé Slovensko. Podporí 

vás aj Sme rodina Borisa Kollára, alebo proti vám postaví svojho kandidáta? 

 

Či niekoho postaví proti mne, netuším, ale čo sa týka mojej podpory, nikdy som s ním nemal žiadny kontakt ani s nikým z 

jeho okolia. Nemám žiadnu dohodu s touto stranou. 
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A chceli by ste mať? 

 

Ani som nad tým neuvažoval. Ak budú mať záujem ma podporiť, predpokladám, že v najbližších dvoch mesiacoch sa 

ozvú a môžeme sa dohadovať. Obchodovať s postami však nebudem. 

 

A viete, koho v tomto kraji postaví do volieb Marian Kotleba? 

 

Som si istý, že ich kandidátom je pán Ján Garaj (prešovský advokát), netreba chodiť okolo horúcej kaše. Pred pár 

mesiacmi sa stal ich členom, dnes už sa to síce popiera a snažia sa to ututlať. Zástupca ĽSNS chodieva po okresoch s 

pánom Garajom, nemali by sa hrať na niečo, čo nie je pravda. Kandidát na župana by mal byť čitateľný a taký nie je 

nominant Kotlebovej ĽSNS. Ja som nikdy nebol v inej politickej strane ako v KDH, všetci vedia, kto som a kto je za mnou. 

 

Má v Prešovskom kraji ĽSNS šancu? Máte dlhodobé problémy s rómskymi osadami a ĽSNS si robí program na takýchto 

témach. 

 

Nemyslím si, že má šancu. Rómsky problém je v Prešovskom kraji jeden z najvážnejších, to je pravda. Avšak, ja mám s 

riešením rómskeho problému aj osobnú skúsenosť. Nikdy to nevyrieši starosta, primátor či predsedovia krajov alebo 

vlády osamote. Vždy to musia riešiť spoločne. Pár rokov dozadu sa nám podarilo v protipovodňových opatreniach 

zamestnať 50 Rómov. Títo ľudia dostali pravidelne na účet 350 eur, žili dôstojný a pokojný život. 

 

Ako sa chcete Rómom venovať na úrovni Prešovského kraja? 

 

Tento problém nevyrieši župan sám. Nevyrieši to nikto osamote a treba sa spojiť na všetkých úrovniach. Práca však 

dokáže meniť charakter a ľudí. Vidíme to v prípade Whirpoolu pri Matejovciach. Rómovia, ktorí tam pracujú, začínajú 

premýšľať, že ak má jedno auto, tak nebude mať desať detí, aby sa zvýšil ich sociálny status, ale iba tri, aby s tým 

jedným auto mohli ísť aj napríklad na výlet. Alebo nebudú mať desať detí, len aby mali väčšie prídavky na deti, ale 

sústredia sa na to, aby mohli chodiť aj do práce, lebo tam zarobia viac. 

 

Čiže konkrétny krok je, aby prišiel ďalší investor podobný tomu pri Matejovciach? 

 

Aj to je jeden krok, ktorý to môže zlepšiť. 

 

Aké iné kroky máte pripravené? 

 

Ak pripraví štát napríklad ďalšie protipovodňové opatrenia, pomôže to. V Prešove boli len tento rok štyri veľké búrky a 

kalamitné situácie odstraňovali práve Rómovia. Ak by sme mali tieto práce stabilne platené, zlepšila by sa ich situácia. 

 

Toto je znova iba jednorazové opatrenie. 
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Áno, ale protipovodňové opatrenia sú dlhšie. U nás to vtedy trvalo šesť mesiacov. 

 

Po tých šiestich mesiacoch ste pre nich prácu nemali, takže to bolo jednorazové. 

 

Bolo, ale myslím si, že takéto veci pomôžu, ak budú častejšie. Mnohých Rómov sme zamestnali následne v mestskom 

podniku Technické služby. Mnohí zo zamestnaných u nás sú teraz v súkromných firmách alebo v Anglicku či v Kanade. A 

niektorí sú aj na aktivačných prácach u nás v meste. Treba však spolupracovať aj s ostatnými. Plus, mnoho vecí sa ešte 

nedokončilo. 

 

Vráťme sa k župným voľbám. Smer je v Prešovskom kraji tradične silný. Čím to je? 

 

Smer má prevažne starších voličov, ktorí sú disciplinovaní. Chodia ku každým voľbám. Som presvedčený, že nielen Smer 

ma silných a dobrých voličov, ale politické strany, ktoré sú tu od 90. rokov. 

 

Myslíte KDH? 

 

Aj KDH. 

 

Ako to je potom možné, že ste stratili v posledných voľbách tak veľa hlasov? 

 

Na to sa ťažko odpovedá. Pred voľbami boli rôzne vyhlásenia a návrhy zákonov, s ktorými som osobne nesúhlasil... 

 

Myslíte zmenu ústavy (zakotvenie manželstva muža a ženy v ústave)? 

 

Aj, ale mám skôr na mysli návrh zákona, ktorý mal trestať ženy, ktoré pôjdu na potrat. Takto radikálne riešiť takéto citlivé 

problémy neprislúcha poslancom parlamentnej strany. 

 

A neťahali KDH dole skôr ľudia vo vedení? 

 

Áno, presne to hovorím. Niektorí členovia vtedajšieho predsedníctva, prípadne poslanci, spôsobili to, že KDH nie je v 

parlamente. 

 

Peter Chudík je dlhodobým predsedom Prešovského kraja. Je dobrým županom? 

 

Je dobrým predsedom, v rámci svojich možností. Mám s ním dobré vzťahy a nekandidujem proti nemu ani proti strane 

Smer. Nechcem ho v tejto chvíli hodnotiť. 
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Je niečo, čo neurobil a sľúbil to? Aké sú jeho problémy? 

 

To nech vyhodnotia voliči v hlasovaní. 

 

Po minulých parlamentných voľbách bol podozrivým z kupovania rómskych hlasov. V dvoch dedinách prekrúžkoval aj 

Fica. Polícia napokon neobvinila Chudíka, ale Rómov z krivej výpovede. Aj tak, môže sa taká situácia udiať zopakovať aj 

teraz pri župných voľbách? 

 

Čakám, že tieto voľby budú férové. Celý život som športoval a chcel som športovať férovo. Ak sa niečo také stalo, aj keď 

priame dôkazy o tom nie sú, verím, že v týchto voľbách k ničomu takému nedôjde. Zneužiť rómsky hlas vo voľbách 

naozaj nie je v poriadku a férové. 

 

Čo budete robiť, ak sa niečo také stane? 

 

Máme plán s mojím volebným tímom. Jednotlivé rómske osady, v ktorých môže dôjsť na takéto problémy, budeme 

monitorovať. 

 

Ako a kedy ich budete monitorovať? 

 

Veľakrát sa takéto "programy, ako získať rómsky hlas" uskutočňujú niekoľko dní, možno týždňov, pred samotnými 

voľbami a to vám potvrdia aj samotní Rómovia. Budeme to kontrolovať už ďaleko pred voľbami. 

 

A nebojíte sa, že vás obvinia z ovplyvňovania volieb, ak budú vaši ľudia pri takýchto problémových miestach? 

 

Ak niekto monitoruje priestor a nekomunikuje s Rómami, tak si nemyslím, že ho môžu obviniť z ovplyvňovania. Mali sme 

monitorovacie výbory už počas 90. rokov a nikto voľby neovplyvňoval. 

 

Posledné roky sa diskutuje na Slovensku o tom, či majú vôbec vyššie územné celky zmysel. Majú? 

 

Určite majú. Z historického hľadiska župy poznáme, Levoča bola centrom Spišskej župy, ktorá bola silnou časťou 

Rakúsko-Uhorska. Takéto župy vytvárali u ľudí pocit, že sú hrdí na to, kde žijú. Dnešné župy, respektíve kraje, vznikli 

umelo, samotný Spiš je rozdelený –Spišská Nová Ves patrí do Košického kraja. Zmena je súčasťou života, ale na zmeny 

na úrovni krajov je už asi neskoro. Dať silnú víziu tomu, čo máme teraz, je lepšie ako vytvárať niečo úplne nové. A boli by 

to podľa mňa zbytočne vyhodené peniaze. 

 

Koľko stojí vaša kampaň? 
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Moja kampaň bude stáť okolo 120-tisíc eur. Na kandidatúru šesťdesiatich dvoch ľudí prispelo sedemdesiatimi tisícmi eur 

KDH, po sedemsto eurách prispeje každý jeden kandidát na poslanca. Zvyšok peňazí chceme získať z crowdfundingu; 

jednotliví priaznivci nám môžu prispieť od 20 do sto eur. 

 

Kampaň bude podľa vás stáť 120-tisíc, bude to stačiť? 

 

Som presvedčený, že sa do tej čiastky vojdeme. Niektorí kandidáti majú billboardy od júna, my sme sa rozhodli až od 

augusta, už to je šetrenie. Celý tím je nastavený tak, že kampaň bude trojmesačná a musí nám táto suma stačiť na to, 

aby sme dosiahli výsledok, ktorý chceme. Budeme mať ešte veľké výdavky na letáky, tlačoviny a podobne. Nedá sa celá 

kampaň sústrediť do jedného mesiaca. Kampaň bude trvať tri mesiace, čo znamená, že si niečo musíme nechať aj na 

neskôr. 

 

Sú tri mesiace na kampaň dostatočne dlhý čas? 

 

Máme regionálne voľby a je rozdiel robiť celoslovenskú kampaň. Som presvedčený, že aj za tri mesiace vieme voliča 

získať. Máme možno smelý plán, ale chceme pritiahnuť mladých ľudí aj k týmto voľbám. 

 

Máte šancu v týchto voľbách? Keď len čisto matematicky spočítate výsledky KDH, SaS a OĽaNO v parlamentných 

voľbách v Prešovskom kraji, bolo to spolu 29 percent hlasov. Smer tam mal 33 percent a v niektorých okresoch aj 40. 

 

Doba sa mení. Skôr či neskôr Smer dosiahne kulminačný bod. Preto si myslím, že máme teraz šancu. Koniec-koncov, 

nechcem byť kandidátom iba týchto troch strán. Chcem byť kandidátom všetkých obyvateľov. Nie je jednoduché, aby sa 

všetci so mnou stotožnili na začiatku, ale niečo také sa mi podarilo aj tu v Levoči. Tí, ktorí ma nevolili, mi po niektorých 

krokoch neskôr povedali, že mám ich hlas, pretože som to a to urobil dobre. 

 

V Levoči máte za sebou mnohé rekonštrukcie, nové pracovné miesta, avšak všetko to boli malé úspechy v porovnaní s 

tým, čo budete musieť dosiahnuť v celom kraji. Viete vytvoriť niečo dostatočne veľké na to, aby si to všimol aj Prešovský 

kraj? Napríklad nezamestnanosť v kraji je miestami aj 15 percent. 

 

No to je mojím veľkým záväzkom. Mnohé médiá prevzali odo mňa výrok: Múdre hlavy a pracovité ruky odchádzajú na 

západ. A tomu chcem práve predísť. Chcem pritiahnuť investorov sem na východ, aby ľudia nemuseli cestovať na západ. 

Pretože rodiny vyrastajú bez otcov či manželov, keď cestujú na dva týždne preč a doma sú len pár dní. Okrem veľkých 

investorov tu chcem udržať aj malých podnikateľov. Prečo by mal byť zvýhodňovaný len veľký investor zo západu? 

Drobná firma nedostáva žiadne stimuly od štátu. 

 

Nie je to rozdiel, keď veľká firma zamestná povedzme tisíc ľudí a malý podnikateľ dajme tomu desať? 
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Je, ale iba v počte. Kvalita je otázna. Keď ma malý živnostník zamestnaných desať ľudí, snaží sa o vytvorenie komunity. 

On si ich váži a nechce, aby mu ľudia migrovali za lepšie platenou prácou preč. Tieto veci však musí najprv vyriešiť 

minister hospodárstva či premiér, ale aj my v kraji sa musíme snažiť, aby všetci podnikatelia mali rovnaké podmienky. 

 

Čo sú tie hlavné hmatateľné veci, ktoré chcete dosiahnuť? 

 

Kvalitná doprava a kvalitné cesty. Ľudia chcú žiť v kraji, do ktorého sa ľahko dostať, ľahko za nimi môže prísť návšteva, 

ale môžu aj ľahko odísť, ak budú chcieť. Pracovný bod, tak ako sme sa o ňom bavili pred chvíľou, a samozrejme riešenie 

rómskeho problému. Kraj však potrebuje aj nových investorov. Tu sú však karty na strane vlády, aby dobudovala diaľnice. 

Investor, ktorého sme priniesli do Levoče, povedal, že prišiel sem, pretože diaľnica končí hneď vedľa priemyselnej zóny. 

 

DÁVID PÁSZTOR 

 

S mojím volebným tímom máme plán. Jednotlivé rómske osady, v ktorých môže dôjsť k pokusom o kupovanie hlasov, 

budeme monitorovať. 

 

Alojz Hlina je iným predsedom. Doterajší predsedovia vzišli zo samotného KDH, zatiaľ čo Hlina prišiel z inej politickej 

strany a jeho energia pomohla naštartovať menší vzrast. Do KDH priniesol nové myšlienky, nových ľudí a preto si myslím, 

že aj s jeho pomocou sa KDH dostane späť na politické spektrum. 

 

Milan Majerský (46) Pochádza z Levoče, má maturitu zo strojárstva, pracoval v levočskom Strojsmalte. Po revolúcii 

vyštudoval vysokú školu v Prešove, učil na gymnáziu v Levoči. Dvanásť rokov pôsobí v komunálnej politike, je aj 

poslancom Prešovského kraja. Po parlamentných voľbách 2016 chcel kandidovať za predsedu KDH, napokon sa stiahol. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Okrúhle výročia na štvrtok 10. augusta 2017 

 [teraz.sk; 10/08/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/okruhle-vyrocia-na-stvrtok-10-augus/36295-clanok.html 

 

Okrúhle výročia na štvrtok 10. augusta 2017. 

 

 Bratislava 10. augusta (TASR) -  

 

 SLOVENSKO 

 

 1552 - Pri Plášťovciach sa odohralo prvé veľké bojové stretnutie s Turkami. Turci zvíťazili nad početnejšími 

habsburskými vojskami. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/okruhle-vyrocia-na-stvrtok-10-augus/36295-clanok.html
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 1822 - Narodil sa v Hornom Záturčí (dnes Záturčie - mestská časť Martina) prozaik štúrovskej generácie, priekopník 

slovenskej historickej novely, pedagóg a literárny kritik JÁN KALINČIAK. Jeho vrcholným dielom je próza Reštavrácia, 

kde na pozadí predvolebných kortešačiek humorne vykreslil skorumpované spôsoby hornouhorských zemanov. Zomrel 

16.6.1871. 

 

 1847 - V Čachticiach na 4. schôdzke Tatrína prijali slovenskí národovci stredoslovenčinu za spisovný jazyk Slovákov. 

 

 1902 - Narodil sa v Slovenskej Ľupči stavebný inžinier ANTON TURECKÝ, priekopník rámových konštrukcií. Zomrel 

9.6.1959. 

 

 1922 - Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista VLADIMÍR 

MINÁČ. Šestnásť rokov stál na čele Matice slovenskej. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania (SNP) a 

bol väznený v koncentračných táboroch Mauthausen a Dachau. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány 

Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia na deň. Ako scenárista sa podieľal napríklad na divácky 

úspešnom filme Kapitán Dabač s Ladislavom Chudíkom v hlavnej úlohe. Zomrel 25.10.1996. 

 

 1927 - Narodil sa v Spišskej Novej Vsi divadelný režisér a riaditeľ Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach MILAN BOBULA. 

Zomrel 30.5.2000. 

 

 1992 - Vznikla v Košiciach nezisková organizácia pre ochranu práv zvierat pod názvom Sloboda zvierat. 

 

 SVET 

 

 1792 – Francúzska revolúcia: Parížsky ľud vyplienil kráľovský palác v Tuilerie. Ľudovít XVI. bol uvrhnutý do väzenia. 

 

 1912 - Narodil sa brazílsky spisovateľ JORGE AMADO. Zomrel 6.8.2001. 

 

 1932 - Narodil sa český spisovateľ VLADIMÍR PÁRAL. 

 

 - Narodil sa český spisovateľ a humorista MILOSLAV ŠVANDRLÍK, autor známeho románu Černí baroni aneb Válčili 

jsme za Čepičky, ktorý sa dočkal aj úspešného filmového spracovania. Zomrel 26.10.2009. 

 

 1947 - Narodil sa britský spevák a flautista IAN SCOTT ANDERSON, člen britskej skupiny Jethro Tull. 

 

 2012 - Zomrel taliansky majster špeciálnych efektov a trojnásobný držiteľ Oscara CARLO RAMBALDI, známy ako "otec" 

E.T. mimozemšťana. Narodil sa 15.9.1925. 

 

Späť na obsah 
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