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1. Zjedli ste nám 9 psov! 
[30.05.2018; Nový Čas; Regióny; s. 7; iglu] 

 
 

Autor: iglu I Foto: autor 
HRANOVNICA - Ľudská vynaliezavosť je niekedy až zarážajúca. Pred pár dňami prišli do podtatranskej obce 

osadníci zo Spiša. Od miestnych osadníkov zobrali psy, vraj do útulku do Spišskej Novej Vsi. Niektorí ich vydali 

dobrovoľne, ďalším ich zobrali nasilu. Deväť psov natlačili do malého osobného auta a odišli. A viac tieto psy 
nikto nevidel. 

Do Hranovnice (okr. Poprad) prišli podľa obyvateľov osadníci zo Spiša s jasným zámerom. „Predstavili sa, že 
sú z útulku zo Spišskej Novej Vsi a že prišli odchytiť psy. Bolo to však veľmi čudné, prišli v malom aute bez 

označenia. A prečo prišli práve k nám?“ pýtajú sa manželia Kokyovci. Priznali, že psy sa po osade voľne 
pohybujú, no každý niekomu patrí a sú zaregistrované. „Sused svojho psa nechcel dať za nič na svete, ale aj tak 
ho zobrali. Dokonca sa k autu rozbehol s krompáčom. No oni ušli,“ dodali. „Manžel počul, ako má deväť psov 
skončiť,“ povedala s rozhorčením Alena Kokyová (39). Rasťo Koky (39) počul hroznú vetu: „Jeden hovoril, že 
masť zo psa chce pre svoje choré decko a mäso určite nezahodia.“ Prednosta obecného úradu Lukáš Antoni (30) 
potvrdil, že so psami nie je veľa problémov. Pred pár mesiacmi urobili inventarizáciu, no odchyt neplánovali. „Ak 
by sme tak urobili, vyvesili by sme oznámenie, vyhlásili ho v miestnom rozhlase a dialo by sa to za asistencie s 
rómskymi hliadkami.“ Polícii sa podarilo vypátrať aj auto majiteľa, no ukradnuté psy už nie. „Polícia neeviduje v 
Hranovnici ani v okolí žiadnu krádež psov. Konzumácia psa nie je trestným činom,“ povedal hovorca KR PZ 
v Prešove Daniel Džobaník. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Šéf hokejového zväzu o MS 2019: Košice si zaslúžia vidieť svojich 
[30.05.2018; Korzár; REGIÓN; s. 3; tasr;sita] 

 
 

ZAVÁŽIL AJ ZÁUJEM FANÚŠIKOV V POPRADE A MICHALOVCIACH 
Pre Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. 
KOŠICE. Svetový šampionát v ľadovom hokeji sa na Slovensko vracia po ôsmich rokoch. Uskutoční sa od 10. 

do 26. mája 2019. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo 
rôzne reakcie verejnosti. Organizátori vysvetľujú, že okrem snahy o spravodlivé rozdelenie mali aj ďalšie 
argumenty vedúce k tomuto kroku. 

Východniar Kohút: Košice si zaslúžia vidieť svojich 
„Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 

komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúžia vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 
Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,“ informoval na včerajšej tlačovej konferencii v Košiciach prezident Slovenského 
zväzu ľadového hokeja Martin Kohút, ktorý tiež pochádza z východného Slovenska. Doplnil, že ak Slováci 



postúpia zo skupiny do štvrťfinále, potom sa už presťahujú do Bratislavy. Tá sa počas skupinovej fázy opäť stane 
domácim mestom pre reprezentáciu Českej republiky, rovnako ako v roku 2011. 

Župa aj mesto sa zviditeľnia 
„Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam 

vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov, resp. tých 400 km je mentálnych 4000. Aj tieto MS však prispejú k 
tomu, že sa táto vzdialenosť, obrazne povedané, skráti,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka (nezávislý). Dodal, že košický a prešovský región stále patria medzi najmenej rozvinuté v celej 
Európe, trápi ich nedostatočná infraštruktúra a napriek pozitívnemu trendu stále pomerne vysoká 
nezamestnanosť. „V porovnaní so západom krajiny máme nižšie platy o viac ako 30 %. Tento šampionát chceme 
čo najlepšie využiť, pripravujeme stratégiu, ktorá okrem propagácie turistických destinácií prepojí aj kultúrne 
aktivity v rámci celého regiónu. Verím, že ľudia na východe pocítia pozitívne dopady a do budúcna sa to prejaví 
zvýšenou návštevnosťou, “ dodal župan. Aj zastupujúceho primátora Košíc Martina Petruška (Smer) teší, že 
Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. „Spájanie Košíc s 
Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných 
ľudí a hoci máme menšiu halu (kapacita Steel Arény je 8 300 miest – pozn. red.), hlasivky fanúšikov v nej určite 
utvoria skvelú atmosféru,“ uviedol Petruško. 

Predtým Brixi, teraz Klíma 
V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 

MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. „MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme 

na vysokej úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme 
získavali cenné skúsenosti,“ uviedol Klíma, ktorého predchodcom vo funkcii splnomocnenca mesta pre MS bol v 
roku 2011 poslanec Otto Brixi (Smer). 

Radnica: Košice dokážu zvládnuť nápor fanúšikov 
Mesto deklaruje, že je pripravené zvládnuť nápor zahraničných fanúšikov počas MS 2019. „Keď sme v roku 

2011 organizovali v Košiciach šampionát po prvý raz, dostali sme od odborníkov z domova i zo zahraničia to 
najlepšie vysvedčenie. Som presvedčený o tom, že aj na budúcoročné majstrovstvá sveta sa pripravíme tak, že 
toto prestížne podujatie zvládneme po všetkých stránkach a spokojní budú hráči aj fanúšikovia. Naše mesto 
okrem nadšenia pre hokej prekypuje aj pamiatkami, kultúrou a pohostinnými ľuďmi. Budeme sa opäť snažiť 
vytvoriť pre všetkých fanúšikov – či už slovenských alebo zahraničných program a prostredie, v ktorom sa budú 
cítiť vítaní a na ktoré budú ešte dlho v dobrom spomínať,“ vyjadril sa vedúci referátu športu a mládeže mesta 
Košice Ivan Šulek. Organizátori MS 2019 na Slovensku informovali, že počas šampionátu bude pomáhať asi 500 
dobrovoľníkov, TV signál má preberať takmer 170 štátov, vďaka čomu uvidí zápasy spolu viac než miliarda 
divákov, a v hľadiskách štadiónov v Bratislave a Košiciach očakávajú dokopy okolo 450-tisíc fanúšikov. Včera 
referovali aj o potrebných úpravách Steel Arény, kde majú napríklad meniť mantinely a vynoviť videokocku či 
šatne. Prvé vstupenky plánujú začať predávať v septembri. Viac informácií nájdete na športových stranách 14 a 
15. (tasr, sita) 

Foto: 
Na včerajšiu tlačovú konferenciu do Košíc zavítali aj generálny manažér našej reprezentácie Miroslav Šatan 

(úplne vľavo) i košický odchovanec Tomáš Jurčo (celkom vpravo). Šéf hokejového zväzu Martin Kohút (štvrtý 
sprava) tiež pochádza z východu, narodil sa v Michalovciach a študoval v Košiciach. FOTO: JUDY 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Načo ste prišli naprázdno? 
[30.05.2018; Život; NIE JE STAROSTA AKO STAROSTA; s. 35,36,37; ERIKA SZALAYOVÁ] 

 
 

PRIVATIZÉROM VYKRIKOVAL, ŽE ICH BUDE AJ PO SMRTI PREKLÍNAŤ 
Je najdlhšie úradujúcim starostom na Slovensku, túto funkciu vykonáva v Rudňanoch v okrese Spišská Nová 

Ves neuveriteľných 28 rokov. Úctu vzbudzuje aj jeho vek. MIROSLAV BLIŠŤAN má 82 rokov. 

Stretnutie s najstarším slovenským starostom sme museli preložiť. V dedine, kde žije takmer 5 000 
obyvateľov, sa práve koná pohreb. Miroslav Blišťan sa pri hrobe prihovára pozostalým so smútočným prejavom. 
Počas jeho starostovania zaviedli v Rudňanoch neobvyklý zvyk – s každým nebožtíkom sa lúči starosta alebo 
vybraný poslanec. Na druhý svet však nevyprevádzajú iba ľudí v Rudňanoch, za rodákmi cestuje starosta po 
celom Slovensku. Nedávno bol rečniť na pohrebe v Košiciach i Stupave, na druhý deň po našom stretnutí ho 
čakala cesta do Dobšinej. Starosta takto absolvoval niekoľko stoviek pohrebov. Túto aktivitu charakterizuje 
stručnými slovami, že ide o úctu k človeku. O Miroslavovi Blišťanovi je známe, že pomenúva veci jasne, na rovinu 
a pre dosiahnutie cieľa používa aj tvrdší slovník. Jednoducho, nedáva si servítku pred ústa. Do hádok sa 
odjakživa púšťal hlavne s politikmi. V regióne už zľudoveli jeho výčitky typu: Načo ste k nám prišli naprázdno? 
Politické strany, mimovládne nadácie aj zahraničné organizácie si v dedine, kde sídli päť rómskych osád, kľučku 
podávali odjakživa. V rukavičkách nezaobchádzal ani s miestnymi Rómami. V dedine ich žije približne 2 500. 
Dnes už jeho rétoriku sčasti obrúsila vážna choroba. V tomto vysokom veku nie tak dávno prekonal rakovinu, aj 
preto je toto volebné obdobie posledným, keď je na obecnom úrade. „Pochádzam z Liptova, je to kraj silných 
a tvrdých, ale hlavne pracovitých chlapov. Celkovo náš rod je nepoddajný, nedáme sa len tak ľahko pokoriť.“ 



Plačúc sa stal baníkom 
Rudňany sú dedina s veľmi bohatou baníckou históriou. Starosta na margo niekdajších bohatých ložísk 

hovorí, že je tu hádam celá Mendelejevova sústava. Práve zásluhou vedenia obce sa v dedine dlhej 8 kilometrov 
zachovali významné banícke artefakty. Niektoré sú dokonca slovenskými národnými kultúrnymi pamiatkami. „Keď 
som v roku 1990 začal starostovať, okrem pôvodných obyvateľov tu žilo až 145 ľudí z rôznych obcí v rámci 
bývalej federatívnej republiky. Evidovali sme 7 národností a 6 rôznych náboženstiev,“ hovorí, aký babylon bol na 
Spiši vďaka banským ložiskám. Sám starosta sa hrdo hlási k baníckemu stavu, hoci cesta k nemu viedla cez slzy. 
Jeho otec bol tesársky majster, zamestnával 20 ľudí. V čase, keď sa po vojne dostali k moci komunisti, však 
takýchto ľudí nazývali buržoáznymi živlami. „Znárodnili nám majetok, otec pracoval ako majster v závode za 800 
korún mesačne. Nestačilo to, aby uživil rodinu s troma deťmi. Mal som 15 rokov, keď u nás robili nábor baníkov. 
V kraji vládla povojnová bieda a hlad, otec ma preto 1. septembra 1951 odviedol na banícke učilište 
Mangánorudných baní Kišovce – Švábovce v domnení, že mi tam bude lepšie ako doma. Celú cestu som plakal.“ 
Hoci na učilište nastúpil so smútkom po domove, dnes na neho nedá dopustiť. „O duálnom školstve sa aktuálne 
hovorí ako o veľkej novine, lenže tento systém predsa poznáme už z 50. rokov. Veď napríklad ja sám som po 
dvoch rokoch zácviku mohol pracovať už ako strelmajster.“ Neskôr ho za dobré výsledky poslali na priemyslovku 
do Rožňavy, odtiaľ viedla jeho cesta na Spiš do Rudnian. „Od 5. júna 1955 tu mám trvalý pobyt. Oženil som sa tu, 
založil si rodinu, hrával futbal, z pôvodného družstva žijeme už len dvaja. Aj v rodnej obci už, bohužiaľ, všetci moji 
rovesníci pomreli, ostal som sám.“ Predsa len, ešte sa teší z návštev svojich dvoch sestier; jedna z nich je 
dokonca staršia. Miroslav Blišťan s úsmevom hovorí, že dlhovekosť majú zaručenú nielen vďaka génom, pomáha 
im hlavne humor a silná rodinná súdržnosť. „Nikdy nezabudnem na našu mamu. Bola drobná a stále v pohybe, 
ako žihadlo. Bola bigotná evanjelička, celú Bibliu vedela naspamäť, v jej prítomnosti sme si nesmeli dať ani 
červené kravaty, nadávala nám do komunistov. Keď sa so sestrami stretneme, napodobňujeme ju a nasmejeme 
sa pri tom. Sestry sú vdovy, stále ich žartom prehováram, aby si našli v Rudňanoch nových partnerov. Vedia mi 
za to so smiechom poriadne vynadať.“ 

Nik sa o nich nezaujímal 
Starostom sa stal kvôli miestnym železorudným baniam. Po revolúcii sa totiž z niekdajšej bohatej 

a prosperujúcej obce stala bašta chudoby a nezamestnanosti. Starosta so smútkom v hlase hovorí, že rodiny sa 
rozpadávali, pretože muži pracovali v Česku, ženy opatrovali dôchodcov v Nemecku či Rakúsku a doma ostávali 
deti samy, prípadne na ne dozerali starí rodičia. Do Rudnian prišli po revolúcii privatizéri s vidinou zisku. „Naivne 
som sa nazdával, že keď budem starosta, podarí sa mi zachrániť bane a ľuďom prácu. Nikto sa však o nás 
nezaujímal, ani odborári. Privatizérom som vykrikoval, že aj po smrti ich budem preklínať za to, že sprivatizovali 
železorudné bane a nechali ich spustnúť. Vôbec nám nepredstavili privatizačný plán. Veď si zoberte len taký 
kultúrny dom patriaci baniam. Najprv od nás za budovu pýtali 12 miliónov korún v čase, keď som pol roka nemal 
výplatu. Keď som totiž nastúpil do úradu ako čerstvý starosta, na účte bolo 20 korún a miliónové dlžoby. 
Postupne znižovali cenu, až dospeli k dvom miliónom, no záujemca sa ani tak nenašiel. Dnes je z kultúrneho 
domu ruina.“ Privatizéri pomreli v relatívne mladom veku a obec zachraňovala z baníckej slávy, čo sa dalo. 
V rozsiahlej budove, v ktorej sídlili šatne pre baníkov či kancelárie, sa usadili bezdomovci, bolo ich 25. 
Samospráva tu radšej vybudovala byty, aby sa Rudňany nestali rajom pre bezprizorných ľudí. Dnes sa pýšia aj 
zrekonštruovanou ťažnou Jamou Mier, šachtovou vežou – národnou kultúrnou pamiatkou –, štôlňami Rochus, 
Krížová a Terézia. Na povalách v miestnych budovách objavili najstaršiu banskú mapu z roku 1758 a banícke 
zástavy napríklad z roku 1935. V dedine sa im dokonca podarilo zachovať v pôvodnom stave banícku chodbu, 
dnes je z tohto podzemného priestoru turistická atrakcia. Úctu k ťažkej chlapskej baníckej práci je teda 
v Rudňanoch cítiť na každom kroku. Výnimkou nie je ani miestny cintorín. Zriadili tu pamätník smrteľných úrazov, 
na tabuli sú vyryté mená 95 mužov, ktorí sa z bane už nikdy nevrátili domov. 

Obľúbená ministerka Oľga 
Hoci Miroslav Blišťan oplýva humorom aj pri našom stretnutí, priznáva, že na starostovskej stoličke bolo 

niekedy viac žlče ako smiechu. „Keď k nám prišiel na návštevu František Mikloško, bodyguardi pre jeho 
bezpečnosť rozoberali mikáda na toaletách, ba aj stoličky. Nakričal som na neho, či my sme tu nejakí zlodeji 
alebo, nedajbože, vrahovia. V jednej z rómskych osád máme materskú škôlku pre miestne deti, nedám na ňu 
dopustiť. Malé deti sa tu učia úplne základné veci, napríklad, že voda v záchode nie je na pitie. Učia sa však 
hlavne pekne rozprávať po slovensky, je veľmi dojímavé počúvať ich, ako sa naučili recitovať básničky a modlitby. 
K peniazom na zriadenie škôlky sme tiež prišli kurióznym spôsobom, máme ich od americkej armádnej nadácie. 
Keď k nám prišiel ich predstaviteľ, rozčúlili ma jeho reči. Povedal som mu, že keby sme mali peniaze ako oni, 
postavili by sme tiež na Slovensku mrakodrapy. Veď Slováci sú pracovitý národ, to my sme postavili Budapešť či 
Miškovec. Pripomenul som mu, že na tvorbe amerického bohatstva sa podieľali aj Slováci, sú tam teda aj naše 
peniaze, tak nech nám teda nejaké dá. Ten pán sa urazil a odišiel veľmi nahnevaný. Po čase nám však z Ameriky 
prišli peniaze na výstavbu materskej školy. Postavili sme ju za pol roka.“ Hoci o politikoch hovorí s dešpektom, 
predsa len ministerku práce a sociálnych vecí za Mečiarovej vlády familiárne nazýva Oľgou. „Vďaka nej sme ako 
prví na Slovensku začali rómskym žiakom podávať teplú stravu. Mnohé deti sa ponáhľali po víkende do školy, 
aby sa mohli dosýta najesť, dochádzka bola stopercentná.“ V Rudňanoch žijú najbiednejší z biednych Rómov 
a platí tu doslova a do písmena, že hlad je veľký nepriateľ. Miestni sa totiž neštítia konzumovať psy či kone. 
V obci za tie roky postavili 230 nájomných bytov, z toho 80 v rómskych osadách, rýchlo sa rozrastajúcej komunite 
to však nestačí. V Rudňanoch ešte stále popri ceste vidieť chatrče ako zo stredoveku. V osadách vládne úžera, 
nad ktorou radšej každý zatvára oči. Niektorí miestni Rómovia však už konečne začali pracovať. „Asi tridsiati 
odišli do Anglicka, približne 150 mužov cestuje za prácou k Bratislave či do Česka. Veľa ráz však prídu domov po 
dvoch týždňoch bez peňazí. Naše rómske ženy si toľko vytrpia, že by ich mali vysvätiť. Každý deň musia riešiť, 
čím nakŕmia deti a nesťažujú sa, nedovolia si to, pretože v hierarchii sú takmer na poslednom mieste. To za 



socializmu, keď som pracoval ako vedúci v bani, bola iná situácia. Keď neprišiel Róm do práce, dostal ,záhaľku‘ 
(absenciu), ženy ma prišli prosiť, aby som im dal možnosť odpracovať to, pretože by prišli o detské prídavky. 
V nedeľu potom svojich mužov s krikom a bitkou hnali do práce.“ 

Kostol a politici 
Okrem Oľgy spomína so spokojným úsmevom aj ďalších politikov, ktorí dedine pomohli „kešom“. „V roku 2005 

pred Vianocami nám vyhorel rímskokatolícky kostol. Zhorela celá sakristia, plamene pohltili všetky liturgické 
knihy. Omše sa konali v telocvični. Vyhlásili sme verejnú zbierku, peniaze som pýtal aj od politikov. Prispeli 
napríklad Migaš, Dzurinda či Gašparovič. Podarilo sa nám vyzbierať dva milióny korún a kostol dať do poriadku.“ 
Starosta, hoci je evanjelik, hovorí, že vierovyznanie v tomto prípade nehralo žiadnu úlohu. „Miestny kostol 
postavili baníci, naši praotcovia, z úcty k nim sa patrilo svätostánok zachrániť.“ V Rudňanoch patrí ku kostolu aj 
fara, jediná drevená stavba na Slovensku tohto druhu. Vďaka miestnemu kňazovi, ktorého starosta opisuje ako 
veľmi schopného a praktického muža, má drevená stavba punc moderného bývania. 

ERIKA SZALAYOVÁ FOTO: FRANTIŠEK MACHOVSKÝ 
foto: 
Pohľad na kostol, ktorý v minulosti vyhorel, a unikátnu drevenú faru. 
Za americké peniaze postavili materskú školu pre rómske deti. 
V obci postavili 230 nájomných bytov. Národná kultúrna pamiatka Portál štôlne Rochus. 
Začali ju raziť v roku 1795. 
V obci vybudovali pamätník venovaný baníkom, ktorí zomreli v podzemí. 
MIROSLAVOVI BLIŠŤANOVI sa podarilo zachrániť vzácne banícke zástavy. 
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4. Osadníci z Hranovnice obviňujú osadníkov zo Spiša: Zjedli ste nám 9 psov! 
[30.05.2018; cas.sk; Čas.sk; 06:00; iglu;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/699674/osadnici-z-hranovnice-obvinuju-osadnikov-zo-spisa-zjedli-ste-nam-9-
psov/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Ľudská vynaliezavosť je niekedy až zarážajúca. Pred pár dňami prišli do podtatranskej obce osadníci zo 

Spiša. 
Od miestnych osadníkov zobrali psy, vraj do útulku do Spišskej Novej Vsi. Niektorí ich vydali dobrovoľne, 

ďalším ich zobrali nasilu. Deväť psov natlačili do malého osobného auta a odišli. A viac tieto psy nikto nevidel. 
Fotogaléria 

4 
fotiek v galérii 
Do Hranovnice (okr. Poprad) prišli podľa obyvateľov osadníci zo Spiša s jasným zámerom. „Predstavili sa, že 

sú z útulku zo Spišskej Novej Vsi a že prišli odchytiť psy. Bolo to však veľmi čudné, prišli v malom aute bez 

označenia. A prečo prišli práve k nám?“ pýtajú sa manželia Kokyovci. 
Priznali, že psy sa po osade voľne pohybujú, no každý niekomu patrí a sú zaregistrované. „Sused svojho psa 

nechcel dať za nič na svete, ale aj tak ho zobrali. Dokonca sa k autu rozbehol s krompáčom. No oni ušli,“ dodali. 
„Manžel počul, ako má deväť psov skončiť,“ povedala s rozhorčením Alena Kokyová (39). 

Rasťo Koky (39) počul hroznú vetu: „Jeden hovoril, že masť zo psa chce pre svoje choré decko a mäso určite 
nezahodia.“ Prednosta obecného úradu Lukáš Antoni (30) potvrdil, že so psami nie je veľa problémov. 

Pred pár mesiacmi urobili inventarizáciu, no odchyt neplánovali. „Ak by sme tak urobili, vyvesili by sme 
oznámenie, vyhlásili ho v miestnom rozhlase a dialo by sa to za asistencie s rómskymi hliadkami.“ Polícii sa 
podarilo vypátrať aj auto majiteľa, no ukradnuté psy už nie. „Polícia neeviduje v Hranovnici ani v okolí žiadnu 
krádež psov. Konzumácia psa nie je trestným činom,“ povedal hovorca KR PZ v Prešove Daniel Džobaník. 

Foto: 
Alena Kokyová (39) s dvojmesačnou čivavou smúti za psami. Zdroj: iglu 
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5. Veľký prehľad športových podujatí v Banskej Bystrici na prelome mája a 

júna 
[30.05.2018; bystricoviny.sk; ŠPORT; 00:00; Mesto B] 

 
http://www.bystricoviny.sk/sport/velky-prehlad-sportovych-podujati-banskej-bystrici-prelome-maja-juna/ 

https://www.cas.sk/clanok/699674/osadnici-z-hranovnice-obvinuju-osadnikov-zo-spisa-zjedli-ste-nam-9-psov/
https://www.cas.sk/clanok/699674/osadnici-z-hranovnice-obvinuju-osadnikov-zo-spisa-zjedli-ste-nam-9-psov/
http://www.bystricoviny.sk/sport/velky-prehlad-sportovych-podujati-banskej-bystrici-prelome-maja-juna/


 
 

Prinášame Vám aktuálny prehľad najdôležitejších športových podujatí v Banskej Bystrici – Európskom meste 
športu 2017. Tie sú určené najmä mladým športovcom a deťom, ale zgustnú si na nich aj rodičia. 

Olympijský festival mesta Banská Bystrica 
V stredu 30. mája 2018 o 9:00 hod. sa v Športovom areáli ZŠ Golianova uskutočnia športové súťaže pre II. 

stupeň žiakov banskobystrických základných škôl. Jednotlivci budú súťažiť v atletických disciplínach, kolektívy vo 
vybíjanej, basketbale, futbale a floorbale. Podujatie podporí svojou účasťou Nasťa Kuzminová. 

Do práce na bicykli – raňajky pre cyklistov 
V stredu 30. mája 2018 od 6:00 do 9:00 hod. v Dolnej ulici pri Allianzi. Ako poďakovanie všetkým, ktorí 

využívajú v meste na cestu do práce a z práce ekologické formy dopravy, pripravila aj tento rok Občianska 
iniciatíva Banská Bystrica podujatie Raňajky pre cyklistov. Zastaviť sa budú môcť aj neregistrovaní cyklisti. 

Finále Žiackej chodeckej ligy 
Vo štvrtok 31. mája 2018 o 14:00 hod. sa Parku pod Pamätníkom SNP koná záverečné finálové kolo XI. 

ročníka Žiackej chodeckej ligy. Súťažiť sa bude v chodeckých disciplínach v šiestich kategóriách na tratiach 
dlhých 500 a 1000 metrov. 

Do práce na bicykli – olovrant pre cyklistov 
Vo štvrtok 31. mája 2018 od 14:00 do 17:00 hod. na Námestí Slobody pred bývalým Domom kultúry. Ako 

poďakovanie všetkým, ktorí využívajú v meste na cestu do práce a z práce ekologické formy dopravy, pripravila aj 
tento rok Občianska iniciatíva Banská Bystrica podujatie Olovrant pre cyklistov. Zastaviť sa budú môcť aj 
neregistrovaní cyklisti. 

Medzinárodný deň detí 
V piatok 1. júna 2018 majú bystrické deti veľký sviatok. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v Parku pod 

Pamätníkom SNP od 16:00 hod. ponúkne mesto najmenším a širokej verejnosti detské hry, rozprávky, súťaže a 
rôzne športové aktivity. Nebudú chýbať orientálne tance v podaní tanečného štúdia Alishaba, autogramiáda 
hokejistov HC´05 iClinic, svoju prácu predvedú hasiči, mestská polícia a Červený kríž. 

Bohatý program zahŕňa aj prezentáciu banskobystrických športových klubov: školy Labrador, ŠK Hadveo, 
Centra funkčného tréningu, Judo klubu Dukla Banská Bystrica, Lyžiarskeho oddielu Mladosť a Basketbalového 
klubu ŠKP 08. Vyvrcholením Medzinárodného dňa detí bude koncert Adama Ďuricu venovaný všetkým 
Banskobystričanom a návštevníkom mesta. 

Paralympiáda 2018 
V piatok 1. júna 2018 od 13:30 hod. bude v Športovom areáli ZŠ Moskovská Paralympiáda. Cieľom projektu je 

rozvoj sebaúcty a sebavedomia, vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách, ako i aktívne zapájať deti do 
pohybových aktivít. V ŠKD chcú poukázať na fyzické obmedzenia ľudí s hendikepom a ich zaradenie sa do 
bežného života, ako i potrebu spolupatričnosti a empatie detí a zdravých ľudí voči ZŤP. 

Pani vychovávateľky pripravia v spolupráci so žiackou školskou radou 10 športových stanovíšť, ktoré sú práve 
zamerané súťaženie ľudí s určitým zdravotným postihnutím. 

Tri olympijské festivaly detí mesta na ZŠ Spojová, Golianova a Ďumbierska 
Vo štvrtok 7. júna 2018 od 9:00 hod. Športový areál ZŠ Spojová, ZŠ Golianova a ZŠ Ďumbierska. Atletické 

súťaže a loptové hry pre žiakov I. stupňa banskobystrických základných škôl. 
Medzinárodný futbalový turnaj O pohár mesta Banská Bystrica 
Vo štvrtok a piatok 7. – 8. júna 2018 o 14:00 hod. na ihrisku Kremnička. Medzinárodný futbalový turnaj pre 12-

ročných chlapcov, účasť 3 zahraničných futbalových klubov z Poľska, Čiech a Maďarska a 3 domácich 
futbalových klubov (MFK Ružomberok, FK Spišská Nová Ves a MFK Dukla Banská Bystrica). 

- 6. 2018 – začiatok o 14:00 hod. 
- 6. 2018 – začiatok o 09:15 hod. 
Peace Run – Mierový beh SR 
V piatok 8. júna 2018 od 8:10 hod. Športové ihrisko ZŠ Tr. SNP 20. Mierový beh je štafetový beh s horiacou 

pochodňou, ktorú nesú cez viac než 140 krajín sveta státisíce dobrovoľných bežcov. 
V Banskej Bystrici začína Mierový beh o 8:10 hod. programom pre cca 100 detí na ZŠ Tr. SNP 20, kde by radi 

uvítali aj zástupcu mesta Banská Bystrica, aby mu mohli symbolicky odovzdať mierovú pochodeň a ďakovný list. 
Celý program pre deti bude trvať cca 45-50 minút. Okolo 9.00 hod všetci účastníci Mierového behu spolu s 

vybranými športovcami bežia cez Pamätník SNP smerom na Vajanské nábrežie, Radvaň, Kremničku… do 
ďalšieho mesta – Prievidza. 

Skoky na lyžiach o Pohár mesta Banská Bystrica 
V sobotu 9. júna 2018 od 10:00 hod. Skokanský areál Žlté Piesky. Medzinárodné preteky mládeže a 

veteránov v skoku na lyžiach. Pretekať sa bude na mostíkoch K-19, K-38 a K-63. 
Deň otvorených dverí na Dukle 
V sobotu 9. júna 2018 o 9:00 hod. na Atletickom štadióne na Štiavničkách. Ukážky športov VŠC Dukla a 

športových klubov z Banskej Bystrice. Vystúpenia DFS Matičiarik a Sonyta Music. 
Banskobystrický maratón 
V sobotu 9. júna 2018 o 15:30 hod. otvorenie a štart vedľa Europa SC pri veľkom kruhovom objazde. Prvý 

slovenský večerný maratón ponúka štart spojený so západom slnka a cieľ pod oblohou plnou hviezd na 
atletickom štadióne na Štiavničkách. Maratónci a bežci Minimaratónu štartujú o 18:30 hod. a polmaratónci so 
štafetármi o 19:30 hod. 



Novinkou je všetko termín, miesto, trať, nové disciplíny ako Minimaratón na 4,2 km, 7 km na kolieskach, inline 
polmaratón, handbike a kolobežky. Jediná trojčlenná polmaratónska štafeta na Slovensku spolu s bosobežcami 
ostávajú nezmenené. 

Battle of Urpín 
V sobotu 9. júna 2018 o 8:00 hod. v Športovom areáli Športového gymnázia Banská Bystrica začínajú 

športové súťaže, ktoré od roku 2011 spája všetkých nadšencov CrossFit-u. 
Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné 
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6. Začala sa očakávaná oprava zimného štadióna 
[29.05.2018; Liptovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 4; ROLAND HRIC] 

 
 

Prestavbu chcú stihnúť do polovice októbra. 
Dovtedy budú hrať hokejisti v inom meste. 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášski hokejoví priaznivci sa dočkali. V utorok 22. mája sa oficiálne začala 

rekonštrukcia starého štadióna. Pri príležitosti začiatku stavebných prác odhalili predstavitelia radnice, zástupca 
zhotoviteľa a Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš tabuľu, ktorá odkazuje na prvú obnovu štadióna 
od roku 1967. 

Kôlnička, ako sa mikulášsky zimák prezýva, si vyžadovala komplexnú rekonštrukciu dlhé roky. Potrebná 
oprava zasiahne severnú a západnú tribúnu, nezabudne sa ani na starú strechu. Pribudnú nové šatne, staré 
prejdú úpravou. Zanikne aj jedna z atrakcií štadióna. Rolba nebude vysýpať sneh do jamy priamo na klzisku. 

„Rekonštrukciou sa naplnia aj dlhoročné túžby mikulášskych hokejových generácií. Získaním dotácie sme si 
potvrdili uznanie mikulášskych športových tradícií a samotná rekonštrukcia podporí budúcnosť hokeja,“ povedal 
primátor Ján Blcháč. „Začiatok modernizácie mi pripomína rovnakú radosť, ako keď sa nám v roku 2009 podarilo 
získať peniaze na potrebnú výstavbu novej lodenice, vďaka čomu sa zlepšili podmienky pre našich kanoistov.“ 

Strecha bude úsporná 
Cena prvých dvoch etáp prestavby štadióna je 2,2 milióna eur, 1,5 milióna pôjde z rezervy predsedu vlády, 

zvyšok z rozpočtu mesta, respektíve úverových zdrojov. Z peňazí Slovenského zväzu ľadového hokeja plánujú 
zrekonštruovať aj dve šatne pod južnou tribúnou na státie. 

„Dúfame, že sa všetko podarí do 15. októbra,“ povedal primátor. „V prvých dvoch etapách prejde zmenou 
strecha, od ktorej sa vždy začína a po novom bude energeticky úsporná. Kompletnou obnovou prejde severná 
tribúna. Pribudnú nové priestory pre šatne, rehabilitáciu, občerstvenie a sociálne zariadenia. Vznikne 960 miest 
na sedenie. Pod západnou tribúnou budú mať šatne juniori a dorastenci.“ 

Bufet nahradia šatne 
Na prvom podlaží severnej a západnej tribúny bude nová podlaha. Obnovou prejde severná tribúna aj 

tréningové priestory A mužstva, ktoré sú jej časťou. Vstup od plavárne bude mať formu presklenej haly. V budove 
pribudne práčovňa, sušiareň a sklad výstroja. Druhé podlažie bude patriť sociálnym zariadeniam. Tretie podlažie 
bude tvoriť priestor hľadiska, miestnosti pre trénerov a plánovaná miestnosť pre ozvučenie štadióna. 

Súčasný bufet Puk zanikne. Namiesto neho pribudnú pod západnou tribúnou dve šatne pre mládež a jedna 
pre krasokorčuliarsky oddiel. 

„Celé by to malo trvať do konca novembra, no budeme sa snažiť, aby bola ľadová plocha pripravená na 
zápasy v polovici októbra,“ povedal zástupca zhotoviteľa Matúš Barkóci. 

Najvyššia súťaž a aj mládežnícke ligy štartujú v septembri. Dočasné útočisko by mali nájsť mikulášske celky v 
jednom z blízkych miest. Do úvahy pripadá Poprad, Martin a Spišská Nová Ves aj myšlienka odohrania zápasov 

na súperových klziskách. 
Veria vo vyššiu návštevnosť 
Na slávnostnom odhalení tabule nechýbali ani legendárne postavy hokeja v meste časní hráči A-mužstva. 
„Pamätám si, keď bol podklad trávnatý. Museli sme počkať na prvé mrazy a až vtea súdy sme mohli hrať. Ak 

prišiel odmäk, bolo zle a mali sme pauzu,“ prezradil Vladimír Slovikovský, ktorý strávil v mikulášskom klube viac 
ako 50 rokov. 

Slovikovský, ktorého poznajú hokejoví priaznivci v meste pod prezývkou Krstný, najprv zastával 40 rokov 
funkciu technického vedúceho A-mužstva, potom sa staral o pohodlie v čestnej lóži. 

„Konštrukcia bola potrebná. Verím, že v októbri bude štadión vyzerať dôstojnejšie a to bude aj dôvod, aby sa 
tribúny opäť naplnili,“ dodal Slovikovský. 

Na všetko dohliadali aj mikulášski hokejisti, ktorí mali po tréningu. Podmienky by mali zlepšiť aj možnosti na 
prípravu a regeneráciu. 

„Tešíme sa, že štadión prejde rekonštrukciou a budeme hrávať v dôstojnejších podmienkach. Diváci si 
zaslúžia sledovať zápasy v lepších priestoroch. 

Určite to pomôže aj k vyššej návštevnosti, ľudia sa budú mať po čo vracať a verím, že k tomu prispejeme aj 
my našou hrou na ľade,“ povedal útočník MHK 32 Matúš Sukeľ, ktorý vo februári reprezentoval Slovensko aj na 
Zimných olympijských hrách v Pjongčangu. 

Pri odhalení tabule boli aj hráči. ROLAND HRIC 
Zariadenie šatní vyniesli na hraciu plochu. ROLAND HRIC 
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7. Rákošiová je bohatšia o novú skúsenosť 
[29.05.2018; Novohradské noviny; s. 39; JÚLIUS GEĽO] 

 
 

Vďaka nej mal rimavskosobotský volejbal zastúpenie na majstrovstvách Slovenska. Slovanu by sa veru zišla. 
RIMAVSKÁ SOBOTA. Vyrastala vo VK Slovan Rimavská Sobota. Svoje nadanie rozvíjala v drese ŠVK Tatran 

Banská Bystrica. Jej treťou štáciou bola TJ Slávia TU Zvolen, kde pôsobila v tejto sezóne. Pre Moniku Rákošiovú 
bola premiérová v juniorskej lige. Prvýkrát v kariére si zároveň zahrala na finálovom turnaji majstrovstiev 
Slovenska, kam sa tím z mesta pod Pustým hradom prebojoval. 

„Úroveň juniorskej ligy je určite vyššia než súťaže kadetiek, ktorú som hrala v Banskej Bystrici. Nazbierala 
som nové skúsenosti. Myslím si, že to bol dobrý krok, keď som sa rozhodla stráviť túto sezónu vo Zvolene,“ 
hovorí osemnásťročná Rákošiová. Volejbalistka z Rimavskej Soboty v Slávii TU hosťovala. „Banská Bystrica 
neúčinkuje v juniorskej kategórii. Simona Mihuliaková, s ktorou sme boli spoluhráčky v Tatrane, ma presvedčila, 
aby som išla za ňou do Zvolena,“ poznamenala. 

Chcela byť vyťaženejšia 
Zvolenčanky postúpili druhý rok po sebe na republikový šampionát junioriek. V prvej lige Východ obsadili tretie 

miesto. Prispela k tomu aj Soboťanka. 
„Spočiatku som téme majstrovstiev Slovenska neprikladala nejaký väčší význam, ale neskôr každopádne jej 

význam narástol. A to už nehovorím o tom, ako na mňa zapôsobil samotný šampionát v Stropkove. Bolo tam 
super. Účasť na ňom znamená pre mňa dosť veľa,“ vyjadrila sa Monika. Lenže nebolo všetko len ružové. 
„Odohrali sme na M - SR päť stretnutí a v základnej zostave som nastúpila dvakrát. V tých ďalších zápasoch som 
striedala. Nebola som spokojná s priestorom na palubovke. Zarazilo ma tiež, že som ako blokárka nastupovala aj 
na postoch diagonálnej hráčky či smečiarky. Ale zase musím jedným dychom dodať, že sa mi na účku páčilo. Aj 
keď som tam predtým nehrávala,“ doplnila Rákošiová. 

Siedme miesto 
Slávia TU štyrikrát prehrala, no v záverečnom vystúpení zdolala VK Spišská Nová Ves a obsadila 

predposledné siedme miesto. 
„Škoda toho umiestnenia. Mohli sme skončiť aj o niečo lepšie. Negatívny vplyv na naše účinkovanie malo to, 

že sme sa na M - SR predstavili s najužším kádrom,“ uviedla čerstvá maturantka na Strednej zdravotníckej škole 
v Banskej Bystrici. Farby Zvolena hájila aj Patrícia Melichová, odchovankyňa MVK Detva. 

Naznačuje návrat 
Rákošiovej nechýba sebakritika. 
„Nezávisle na tom, kde by som hrala, bol by tam vplyv toho, že som študovala v maturitnom ročníku. Bol dosť 

ťažký. Spomínaná skutočnosť mala vplyv aj na niektoré moje výpadky v tréningovom procese. Navyše, na 
začiatku sezóny ma pribzrdilo nepríjemné zranenie členka a v jej priebehu zas angína. Nazdávam sa, že vlani 
som bola na tom výkonnostne lepšie.“ Na vysokej škole mieni študovať farmáciu. Pod vysokou sieťou nepovedala 
posledné slovo. Má nesporne potenciál ďalej rásť. „Mám chuť ešte niečo dokázať na palubovke,“ tvrdí. Kde sa 
chystá hrávať v novom ročníku? „Ak sa to bude dať zladiť, tak sa vrátim do Slovana Rimavská Sobota,“ odvetila 
Rákošiová. 

Monika Rákošiová debutovala na M - SR. JÚLIUS GEĽO 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Je v letáku, ale v predajni chýba. Na „akcie“ si posvietili inšpektori 
[29.05.2018; aktuality.sk; Ekonomika; 16:10; Ján Debnár] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/593755/je-v-letaku-ale-v-predajni-chyba-na-akcie-si-posvietili-inspektori/ 

 
 

Akciový tovar najviac chýbal zákazníkom v Banskobystrickom kraji. Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila 
výsledky kontrol výpredajov, zliav a akcií. 

Predajcovia cielia na pozornosť zákazníkov na rozličné výpredaje, zľavy a akcie. Slovenská obchodná 
inšpekcia (SOI) si všimla, že v minulosti používali voči spotrebiteľom nekalé obchodné praktiky. Inšpektori preto 
vykonali sériu kontrol od novembra 2017 do januára 2018 a o jej výsledkoch informovali tento pondelok. 

Pred Vianocami predajcovia využívajú „vábivé“ ponuky na darčeky a neskôr sú to povianočné výpredaje. 
Neraz sa však stane, že akciové výrobky, ktoré zákazníci poznajú z letákov či reklám v televízii či rozhlase, do 
konkrétnej prevádzky ani nedodajú. Stáva sa tiež, že akciové výrobky nie sú dostupné počas prvého dňa akcie 
alebo je deklarovaná zľava zle vypočítaná. 

https://www.aktuality.sk/clanok/593755/je-v-letaku-ale-v-predajni-chyba-na-akcie-si-posvietili-inspektori/


SOI kontrolovala dostupnosť akciových výrobkov počas celého obdobia, keď predajcovia avizovali, že budú v 
ponuke. Kontrola sa týkala aj deklarovaného rozsahu „do vypredania zásob“. 

Zatiaľ čo v Žilinskom a Trenčianskom kraji inšpektori nedostatky v tomto smere nezistili, najviac nedostupných 
výrobkov z akciových letákov bolo v Banskobystrickom kraji. Išlo o 90 výrobkov. SOI ich kontrolovala celkovo 879. 

Príklady zistení nedostupných výrobkov 
Kaufland v Hlohovci – v čase kontroly sa v ponuke nenachádzali 2 druhy akciových výrobkov, ktoré neboli na 

prevádzkareň vôbec dodané; 
Coop Jednota v Dunajskej Strede – v deň začatia akcie sa v ponuke nenachádzalo 42 druhov výrobkov, 

deklarovaných v platných akciových letákoch; 
Coop Jednota v Žarnovici – v deň kontroly nebolo dodaných 7 druhov výrobkov; 
Coop Jednota v Sklených Tepliciach – do dňa kontroly nebolo dodaných 6 výrobkov, nachádzajúcich sa v 

akciovej ponuke; 
KAMKA v Malých Zlievciach – do dňa kontroly nebolo dodaných 11 výrobkov; 
OKAY Slovakia v Košiciach – 9 výrobkov propagovaných v reklamnom letáku nebolo vôbec dodaných; 
Supermarket Fresh (LABAŠ) v Košiciach – 1 akciový výrobok sa na predajnej ploche nenachádzal a kontrolou 

skladovej evidencie bola zistená jeho nedostupnosť pre spotrebiteľa od začiatku aj počas akcie; 
Potraviny KLAS (Omida) v Košiciach – výrobky TEEKANNE Collection Magic 4 druhy 55,5g – 67,5g sa na 

predajnej ploche nenachádzali a kontrolou skladovej evidencie bola zistená ich nedostupnosť od začiatku akcie a 
počas akcie; 

Lekáreň Dr. Max 10 v Košiciach – nebolo dodaných 6 druhov výrobkov a neboli ani súčasťou skladových 
zásob; 

Lekáreň Dr. Max 28 v Košiciach – neboli dodané 2 druhy výrobkov a neboli ani súčasťou skladových zásob; 
Lekáreň Dr. Max 28 v Spišskej Novej Vsi – neboli dodané 4 druhy výrobkov a neboli ani súčasťou 

skladových zásob; 
Hypermarket Tesco v Zlatých Moravciach – 3 druhy výrobkov neboli v deň začatia akcie v ponuke dostupné a 

neboli dodané ani do dňa výkonu kontroly;  
Planeo Elektro v Nitre – v deň začatia akcie sa nenachádzal 1 druh výrobku uvedený v platnom akciovom 

letáku, výrobok nebol dodaný dni do dňa výkonu kontroly; 
Merkury Market Prešov – ku dňu začatia akcie neboli dodané 4 druhy výrobkov, uvedené v platnom akciovom 

letáku. 
(Zdroj: SOI) 
Nesprávne vyčíslená zľava 
Pochybenia boli zistené len v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Najčastejším nedostatkom bolo 

nesprávne vyčíslenie percentuálnej zľavy akciových výrobkov.  
Príklady negatívnych zistení 
Calzedonia v bratislavskom Poluse – nesprávne vyčíslil výšku percentuálnych zliav u 6 druhov výrobkov; 
Supermarket Fresh (LABAŠ) v Košiciach a v Michalovciach – v prípade 2 druhov výrobkov ponúkaných v 

oboch predajniach nebola správne uvedená deklarovaná cena po zľave, pričom nesprávne uvedená cena bola v 
oboch prípadoch v neprospech spotrebiteľa. 

Potraviny KLAS (Omida) v Košiciach – pri 2 druhoch výrobkov nebola správne uvedená konečná cena po 
deklarovanej zľave z pôvodnej ceny. Nesprávne uvedená cena bola v oboch prípadoch v neprospech 
spotrebiteľa. 

(Zdroj: SOI) 
Predajcovia obstáli v kontrolách SOI pri poskytovaní informácií o pôvodnej cene akciových výrobkov. 

Inšpektori takéto nedostatky nezistili. 
Iné ceny v letáku, iné v predajni 
Inšpektori si posvietili aj na súlad medzi cenami výrobkov uvedenými na cenovkách, v akciových letákoch a 

cenovej evidencii. Nesúlad zistili len v dvoch krajoch, a to v Banskobystrickom a Trnavskom kraji. V Trnavskom 
kraji sa nesúlad cien týkal 7 druhov výrobkov, v Banskobystrickom kraji inšpektori SOI zistili rozpory medzi 
cenami, uvedenými na cenovke, v akciovom letáku a cenovej evidencii u 10 druhov výrobkov. 

Príklady negatívnych zistení 
Hobby market OBI v Trnave – zistili nedostatok u 1 druhu výrobku, u ktorého cena vedená v cenovej evidencii 

bola vyššia ako predajná cena uvedená na cenovke a v aktuálnom letáku. 
Coop Jednota v Dunajskej Strede – zistili nesúlad cenovej informácie u 6 druhov výrobkov. V prípade 2 

výrobkov bola cena na cenovke a v cenovej evidencii vyššia ako cena deklarovaná v letáku, v 4 prípadoch bola 
cena uvedená na cenovke vyššia ako v cenovej evidencii a v letáku.  

Coop Jednota vo Zvolene – pri 1 druhu výrobku zistili nesprávnu akciovú cenovku v porovnaní s cenou v 
cenovej evidencii. Cena, uvedená v cenovej evidencii bola vyššia ako akciová cena, uvedená na cenovke k 
výrobku. 

Terno v Banskej Bystrici – zistili nesúlad informácie o predajnej cene na cenovke v porovnaní s cenou v 
akciovom letáku a v cenovej evidencii pri 9 druhoch výrobkov. 

(Zdroj: SOI) 
Keď pri výrobkoch chýba cena 
SOI tiež kontrolovala, či predajcovia označovali výrobky predajnou a jednotkovou cenou. Informácie o cene sú 

pre spotrebiteľa podstatné, keďže mu podľa inšpekcie umožňujú prijať  kvalifikované rozhodnutie o kúpe výrobku. 
Kým v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji neboli nedostatky zistené, v Bratislavskom kraji bola 

zistená chýbajúca cenová informácia u 13 druhov výrobkov, v Trnavskom kraji inšpektori SOI konštatovali 



chýbajúcu informáciu o predajnej cene u 13 druhov výrobkov a informácia o jednotkovej cene nebola uvedená u 
21 druhov výrobkov. 

V Banskobystrickom kraji chýbala informácia o predajnej cene u 22 druhov výrobkov a akákoľvek cenová 
informácia absentovala u 3 druhov výrobkov. Inšpektori v Košickom kraji zistili nesprávnu jednotkovú cenu u 16 
druhov výrobkov, v Prešovskom kraji nebolo jednotkovou cenou označených 7 druhov výrobkov. 

Príklady negatívnych zistení 
Terno v Bratislave – zistili chýbajúcu cenovú informáciu pre spotrebiteľa u 13 druhov výrobkov;  
Coop Jednota v Bratislave – zistili nedostatok v podobe chýbajúcej predajnej ceny zistili pri 10 druhoch 

výrobkov, jednotková cena nebola uvedená u 6 druhov výrobkov; 
Elektromax v Trnave – zistili nedostatok v podobe chýbajúcej informácie o jednotkovej cene u 15 druhov 

výrobkov; 
Coop Jednota v Žarnovici – identifikovali 15 druhov výrobkov, ktoré neboli označené predajnou a jednotkovou 

cenou;  
ADESSO v Košiciach – predávajúci označil 16 druhov výrobkov v ponuke pre spotrebiteľa nesprávnou 

jednotkovou cenou, keď jednotková cena bola uvedená zhodne s predajnou cenou a bola vyznačená za celé 
balenie (teda nebola uvedená cena za jednotlivý kus výrobku v balení); 

NAY v Prešove – chýbala informácia o jednotkovej cene u 7 druhov výrobkov. 
Počas kontrolných nákupov inšpektori SOI nezistili, že by boli nákupy zo strany predávajúcich účtované 

nesprávne. Počas kontrolnej akcie si však všimli aj ďalšie nedostatky nesúvisiace s akciovým predajom, zľavami 
či výpredajmi. 

Príklady ďalších nedostatkov 
Terno v Banskej Bystrici – inšpektorom neposkytli deklarované darčeky – megažrútska čiapka a VILDETA 

utierka. 
Lesona tactical v Banskej Bystrici – textilné výrobky v akcii nemali zabezpečený preklad informácií o údržbe 

do kodifikovanej formy štátneho jazyka 
Palmers v Banskej Bystrici – textilné výrobky v akcii nemali zabezpečený preklad informácií o údržbe do 

kodifikovanej formy štátneho jazyka 
Reklamý keták Lidlu  „Máme vlastné značky, máme vlastné ceny“ – akcia bola predmetom viacerých podaní, v 

ktorých pisatelia poukazovali najmä na nedostupnosť akciových produktov. 
Podľa inšpektorov SOI bola nedostupnosť akciových produktov preukázaná len v Trnavskom kraji. V 

prevádzke v Trnave nebol k dispozícii jeden druh tovaru. 
V Košickom kraji zas zistili, že napriek informácii uvedenej na akciovom letáku v znení „Produkt nie je možné 

zakúpiť si v sieti predajní Lidl Slovensko.“ sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali dva druhy výrobkov, na ktoré 
sa táto informácia priamo vzťahovala, a to cukrovinka After Eight Nestlé 200g Mint Chocolate Things a mliečny 
výrobok Müller mliečna ryža Riso škorica 200g. 

(Zdroj: SOI)  
„K najčastejším nedostatkom opakujúcim sa vo všetkých krajoch bola nedostupnosť deklarovaných akciových 

produktov,“ sťažuje sa SOI v závere dnešného oznámenia. Uvádza, že v niektorých krajoch nesedela cena 
výrobku v obchode s tou v letáku. „Tieto výsledky v podstate potvrdzujú štruktúru spotrebiteľských podnetov,“ 
uvádzajú inšpektori. 

SOI apeluje na predávajúcich, aby si uvedomili zodpovednosť za prezentované informácie v nadväznosti na 
rozsah skutočnej ponuky akciových výrobkov. Inšpekcia tiež tvrdí, že zistenia pri kontrolách možno považovať za 
nekalú obchodnú praktiku. 

„Nesprávna informácia vo vzťahu k produktu, jeho dostupnosti a cene teda nesmie byť uvedená ani na 
akciovom letáku,“ zdôrazňuje SOI. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Šéfom organizačného výboru na domácich MS v hokeji bude Nemeček 
[29.05.2018; tvnoviny.sk; Hokej; 15:45; KOŠICE/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1921488 

 
 

Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. 
Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. V rovnakej pozícii 

pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to potvrdil prezident 
Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 
ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. “Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či 
Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich 

http://www.tvnoviny.sk/a/1921488


doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri 
nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 
rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. “Prítomnosť 
svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam vzdialená 
omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne povedané 
skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. Verím, že ľudia 
na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal predseda 
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je 
skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky 
fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. 

V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 
MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. “MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme 

na vysokej úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme 
získavali cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

Známe je už zloženie základných skupín, ako aj skutočnosť, že košická Steel aréna bude hostiť celkovo 30 
zápasov. Okrem 28 v základných skupinách aj dva štvrťfinálové. Svoje výhrady k účasti v košickej skupine 
vyjadrili iba Kanaďania, ktorí by radšej pôsobili v Bratislave. 

“S Kanaďanmi chodieva na šampionáty veľa rodinných príslušníkov. Je pre nich organizačne náročnejšie 
presúvať sa v rámci dvoch dejísk. Vyšlo to však takto a zatiaľ neregistrujem oficiálnu žiadosť o ich preloženie. Boli 
iba neformálne rozhovory o tom, že by chceli byť v Bratislave, no dôvod nebol, že by sa im niečo v roku 2011 v 
Košiciach nepáčilo, ale skôr sa chceli vyhnúť presúvaniu,” vysvetlil Kohút. 

Okrem porcie 30 súťažných duelov sa fanúšikovia na východe Slovenska môžu tešiť aj na ďalšie zápasy 
účastníkov šampionátu: “S MS sú spojené aj predšampionátové kempy. Jednotlivé výbery prídu do dejiska už 
niekoľko dní pred turnajom, aby sa oboznámili s prostredím. Aj toto je v štádiu rokovaní a je pravdepodobné, že 
sa v Košiciach a ďalších mestách odohrajú prípravné zápasy.” 

Úvodné buly MS 2019 sa vhodí 10. mája a dovtedy bude potrebné zrealizovať viacero úprav v Steel aréne a 
jej okolí. “Máme zoznam požiadaviek od IIHF, ktoré musíme splniť do začiatku MS. Ide napríklad o riešenie 
fanzón, ale aj ďalších organizačno-technických záležitostí. Ide najmä o výmenu mantinelov, plexiskiel, 
komponentov na kocke, či vybavenie potrebné pre videorozhodcov. K odovzdaniu haly pre šampionát dôjde 15. 
apríla. V prípade natiahnutia sezóny košického klubu cez tento dátum budeme pripravení dohodnúť sa,” uviedla 
riaditeľka organizačného výboru pre Košice Aneta Büdi. 

Z prítomnosti svetového šampionátu v rodnom meste má radosť aj reprezentant Tomáš Jurčo. To, či mu 
klubové povinnosti alebo zdravotný stav dovolia účasť na MS, je otázne, no v dobre známom prostredí by si rád 
obliekol najcennejší dres: “Ako Košičan som, samozrejme, rád, že to takto vyšlo. Na celom Slovensku sú výborní 
fanúšikovia, ktorí milujú hokej, a je jedno, či sú z Bratislavy alebo Košíc. Verím, že sa spoja a budú všetci 
jednotne fandiť. Ja osobne sa veľmi teším.” 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

10. RIADITEĽOM Organizačného výboru hokejových MS 2019 bude Igor 

Nemeček 
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V rovnakej pozícii pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. 
Igor Nemeček, archívna snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann 
Košice 29. mája (TASR) - Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor 

Nemeček. V rovnakej pozícii pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to 
potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 
ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. “Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či 
Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich 

https://www.dobrenoviny.sk/c/133577/riaditelom-organizacneho-vyboru-hokejovych-ms-2019-bude-igor-nemecek
https://www.dobrenoviny.sk/c/133577/riaditelom-organizacneho-vyboru-hokejovych-ms-2019-bude-igor-nemecek


doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri 
nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 
rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. “Prítomnosť 
svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam vzdialená 
omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne povedané 
skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. Verím, že ľudia 
na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal predseda 
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je 
skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky 
fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude 
pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov 
do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v Spišskej Novej Vsi. “MS v roku 2011 boli vyhodnotené 

ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo 
mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Igor Nemeček sa vracia: Bude šéfovať celému šampionátu 
[29.05.2018; cas.sk; Čas.sk; 13:35; TASR] 
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Otvoriť galériu 
Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. 
V rovnakej pozícii pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to potvrdil 

prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 
“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 

ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. 

“Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 
komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 
Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 
rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. 

“Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam 
vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne 
povedané skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. 
Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal 
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je 
skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky 
fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude 
pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov 
do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v Spišskej Novej Vsi. “MS v roku 2011 boli vyhodnotené 

ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo 
mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

Foto: 
Igor Nemeček bude riaditeľom Organizačného výboru MS 2019. Zdroj: anc 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Nemeček bude mať pod palcom MS 2019. Kohút: Je aktívny na strane IIHF 
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Igor Nemeček. Autor: Robert Hüttner 
Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. V rovnakej pozícii 

pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to potvrdil prezident 
Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

„Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 
ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,“ 
uviedol Kohút. 

Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. 

„Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 
komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 
Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,“ poznamenal Kohút. 

Prezident SZĽH Martin Kohút. Autor: Robert Hüttner, Pravda 
Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 

rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. 
„Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam 

vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne 
povedané skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. 
Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,“ povedal 
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. 

„Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých 
fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,“ 
uviedol Petruško. 

V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 
MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. 

„MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej 
úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali 
cenné skúsenosti,“ uviedol Klíma. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Riaditeľom majstrovstiev sveta v hokeji bude Igor Nemeček 
[29.05.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; TASR;Judita Čermáková] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20837275/riaditelom-majstrovstiev-sveta-v-hokeji-bude-igor-nemecek.html 

 
 

Pre Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. 
KOŠICE. Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. 
V rovnakej pozícii pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. 
Potvrdil to prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 
“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 

ako prezident organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

Návrat po ôsmich rokoch 
Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. 
Prečítajte si tiež:Ako to vyzerá v košickej Steel Aréne pred šampionátom 
Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie 

verejnosti. 
Organizátori však mali okrem snahy o spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. 
“Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 

komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/471393-nemecek-bude-mat-pod-palcom-ms-2019-kohut-je-aktivny-na-strane-iihf/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/471393-nemecek-bude-mat-pod-palcom-ms-2019-kohut-je-aktivny-na-strane-iihf/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/471393-nemecek-bude-mat-pod-palcom-ms-2019-kohut-je-aktivny-na-strane-iihf/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20837275/riaditelom-majstrovstiev-sveta-v-hokeji-bude-igor-nemecek.html


Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

TOP športová akcia roka 
Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. 
Pred ôsmimi rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. 
Prečítajte si tiež:Golonkovi už pre šampionát v Košiciach hľadajú ubytovanie 
“Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam 

vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť, obrazne 
povedané, skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. 
Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal 
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. 

Prečítajte si tiež:Lukáč: Je to fantastické, východ žije hokejom 
“Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých 

fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” 
uviedol Petruško. 

V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 
MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. 

“MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej 
úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali 
cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

video http://www.sme.sk/vp/36733/ 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Igor Nemeček bude riaditeľom Organizačného výboru MS v hokeji 2019 na 

Slovensku 
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Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. V rovnakej pozícii 
pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to potvrdil prezident 
Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 
ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. 

“Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 
komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 
Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 
rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. 

Tlačová konferencia organizačného výboru 2019 Zdroj: TASR 
“Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam 

vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne 
povedané skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. 
Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal 
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je 
skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky 
fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. 

V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 
MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. 

https://sport.aktuality.sk/c/339225/igor-nemecek-bude-riaditelom-organizacneho-vyboru-ms-v-hokeji-2019-na-slovensku
https://sport.aktuality.sk/c/339225/igor-nemecek-bude-riaditelom-organizacneho-vyboru-ms-v-hokeji-2019-na-slovensku


“MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej 
úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali 
cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

[Späť na obsah] 
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Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. V rovnakej pozícii 
pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to potvrdil prezident 
Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 
ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. 

“Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 
komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 
Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 
rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. "Prítomnosť 
svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam vzdialená 
omnoho viac než 400 kilometrov. 

Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne povedané skráti. Tento šampionát chceme 
prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia 
jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt," povedal predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je 
skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky 
fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. 

V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 
MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. 

“MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej 
úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali 
cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Igor Nemeček bude riaditeľom Organizačného výboru MS v hokeji 2019 na 

Slovensku 
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Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. V rovnakej pozícii 
pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to potvrdil prezident 
Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť 
ako prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

https://slovensko.hnonline.sk/1753513-igor-nemecek-bude-sefovat-sampionatu-na-slovensku
https://sport.aktuality.sk/c/339225/ms-v-hokeji-2019-igor-nemecek-bude-riaditelom-organizacneho-vyboru-ms-v-hokeji-2019-na-slovensku
https://sport.aktuality.sk/c/339225/ms-v-hokeji-2019-igor-nemecek-bude-riaditelom-organizacneho-vyboru-ms-v-hokeji-2019-na-slovensku


Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. 

“Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 
komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 
Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 
rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. 

3 fotky vo fotogalérii Tlačová konferencia organizačného výboru 2019 Zdroj: TASR 
“Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam 

vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne 
povedané skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. 
Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal 
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 
opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je 
skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky 
fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. 

V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 
MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. 

“MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej 
úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme získavali 
cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

Známe je už zloženie základných skupín, ako aj skutočnosť, že košická Steel aréna bude hostiť celkovo 30 
zápasov. Okrem 28 v základných skupinách aj dva štvrťfinálové. Svoje výhrady k účasti v košickej skupine 
vyjadrili iba Kanaďania, ktorí by radšej pôsobili v Bratislave. 

3 fotky vo fotogalérii Tlačová konferencia organizačného výboru 2019 Zdroj: TASR 
“S Kanaďanmi chodieva na šampionáty veľa rodinných príslušníkov. Je pre nich organizačne náročnejšie 

presúvať sa v rámci dvoch dejísk. Vyšlo to však takto a zatiaľ neregistrujem oficiálnu žiadosť o ich preloženie. Boli 
iba neformálne rozhovory o tom, že by chceli byť v Bratislave, no dôvod nebol, že by sa im niečo v roku 2011 v 
Košiciach nepáčilo, ale skôr sa chceli vyhnúť presúvaniu,” vysvetlil Kohút. 

Okrem porcie 30 súťažných duelov sa fanúšikovia na východe Slovenska môžu tešiť aj na ďalšie zápasy 
účastníkov šampionátu: “S MS sú spojené aj predšampionátové kempy. Jednotlivé výbery prídu do dejiska už 
niekoľko dní pred turnajom, aby sa oboznámili s prostredím. Aj toto je v štádiu rokovaní a je pravdepodobné, že 
sa v Košiciach a ďalších mestách odohrajú prípravné zápasy.” 

Úvodné buly MS 2019 sa vhodí 10. mája a dovtedy bude potrebné zrealizovať viacero úprav v Steel aréne a 
jej okolí. “Máme zoznam požiadaviek od IIHF, ktoré musíme splniť do začiatku MS. Ide napríklad o riešenie 
fanzón, ale aj ďalších organizačno-technických záležitostí. Ide najmä o výmenu mantinelov, plexiskiel, 
komponentov na kocke, či vybavenie potrebné pre videorozhodcov. K odovzdaniu haly pre šampionát dôjde 15. 
apríla. V prípade natiahnutia sezóny košického klubu cez tento dátum budeme pripravení dohodnúť sa,” uviedla 
riaditeľka organizačného výboru pre Košice Aneta Büdi. 

Z prítomnosti svetového šampionátu v rodnom meste má radosť aj reprezentant Tomáš Jurčo. To, či mu 
klubové povinnosti alebo zdravotný stav dovolia účasť na MS, je otázne, no v dobre známom prostredí by si rád 
obliekol najcennejší dres: “Ako Košičan som, samozrejme, rád, že to takto vyšlo. Na celom Slovensku sú výborní 
fanúšikovia, ktorí milujú hokej, a je jedno, či sú z Bratislavy alebo Košíc. Verím, že sa spoja a budú všetci 
jednotne fandiť. Ja osobne sa veľmi teším.” 

[Späť na obsah] 
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Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor Nemeček. V rovnakej pozícii 
pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Potvrdil to prezident Slovenského zväzu 
ľadového hokeja Martin Kohút. 

Návrat po ôsmich rokoch 
“Igor je aktívny najmä na strane Medzinárodnej hokejovej federácie. Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť ako 

prezident Organizačného výboru šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” 
uviedol Kohút. 

https://www.ta3.com/clanok/1128898/sefom-organizacneho-vyboru-ms-v-hokeji-bude-nemecek.html


Svetový šampionát sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím 
v základnej skupine v Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o 
spravodlivé rozdelenie aj ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. 

“Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri reprezentácie. Ich fanúšikovia a 
komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z argumentov, prečo práve Košice. 
Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných zápasoch v Poprade, Michalovciach, 
ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. 

Akcia roka pre Košice 
Pre mesto Košice i celý východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi 

rokmi ju zvládli zorganizovať na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. 
“Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam 

vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne 
povedané skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. 
Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal 
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Spájanie miest sa už začalo 
Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a 

opäť sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je 
skvelé, že bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky 
fanúšikov v nej určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. 

V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii 
MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa v roku 2017 konali v Poprade a v 
Spišskej Novej Vsi. “MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme 

na vysokej úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho významných športových podujatí, na ktorých sme 
získavali cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. 

[Späť na obsah] 
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Špeciálny fotokvíz určený nielen pre všetkých lokálpatriotov. Zahrajte si ho a otestuje sa, ako dobre poznáte 
dediny v rámci okresu Spišská Nová Ves. 

Každá je iná a každú sa oplatí spoznať. Reč je o dedinách nachádzajúcich sa v Spišskonovoveskom okrese. 
Boli ste už v niektorých alebo dokonca vo väčšine z nich? Potom by ste mohli mať výhodu v našom novom kvíze. 

Zobrazí sa vám v ňom postupne 10 fotiek a ku každej skúste správne priradiť správnu obec z troch možností. 
Všetky fotky a všetky obce vyskytujúce sa v kvíze sú výlučne z nášho okresu. 

Pri každej fotke resp. otázke berte do úvahy fakt, že na ňu máte len 10 sekúnd. Ak nestihnete odpovedať do 
limitu, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko 
otázok ste odpovedali správne. 

Môžete ho kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným 
kliknutím, zdieľať na facebooku a pochváliť sa ním i vašim priateľom. Registrovaní užívatelia sa môžu objaviť v 
tabuľke najlepších. 

Hrajte tu: 10 snímok z okresu Spišská: Predveďte sa a priraďte ku každej tú správnu dedinu. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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Igor Nemeček, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann 
V rovnakej pozícii pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. 
,aktualizované 
Košice 29. mája (TASR) - Riaditeľom Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019 bude Igor 

Nemeček. V rovnakej pozícii pôsobil už v roku 2011, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku. Pre TASR to 
potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút.“Igor je aktívny najmä na strane 
Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Môžem potvrdiť, že bude pôsobiť ako prezident Organizačného výboru 
šampionátu, no obe dejiská budú mať zároveň aj svojich vlastných šéfov,” uviedol Kohút. Svetový šampionát sa 
na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím v základnej skupine v 
Košiciach, čo vzbudilo rôzne reakcie verejnosti. Organizátori však mali okrem snahy o spravodlivé rozdelenie aj 
ďalšie argumenty vedúce k tomuto kroku. “Hráči ako Tomáš Jurčo, Christián Jaroš či Ladislav Nagy sú dnes lídri 
reprezentácie. Ich fanúšikovia a komunita, ktorá ich vychovala, si zaslúži vidieť ich doma. Aj to bol jeden z 
argumentov, prečo práve Košice. Ďalším bol záujem fanúšikov, ktorý sa ukázal aj pri nedávnych prípravných 
zápasoch v Poprade, Michalovciach, ale aj v minulosti v Košiciach,” poznamenal Kohút. Pre mesto Košice i celý 
východoslovenský región pôjde o najvýznamnejšiu športovú akciu roka. Pred ôsmimi rokmi ju zvládli zorganizovať 
na vysokej úrovni a pomyselnú latku nechcú podliezť ani tentoraz. “Prítomnosť svetového šampionátu má pre nás 
veľký význam. Niekedy máme pocit, že Bratislava je Košiciam vzdialená omnoho viac než 400 kilometrov. Aj tieto 
MS však prispejú k tomu, že sa táto vzdialenosť obrazne povedané skráti. Tento šampionát chceme prepojiť aj s 
ďalšími oblasťami, ktoré sú dôležité pre náš región. Verím, že ľudia na východe Slovenska pocítia jeho pozitívne 
dopady. Je náš cieľ získať pozitívny efekt,” povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 
Aj námestníka primátora mesta Košice Martina Petruška teší, že Košice nezostanú v tieni hlavného mesta a opäť 
sa zviditeľnia nielen v rámci Slovenska. “Spájanie Košíc s Bratislavou sa už začalo. Pre naše mesto je skvelé, že 
bude hostiť MS. Máme skvelých fanúšikov i schopných ľudí a hoci máme menšiu halu, hlasivky fanúšikov v nej 
určite utvoria skvelú atmosféru,” uviedol Petruško. V pozícii splnomocnenca mesta Košice bude pôsobiť Miloslav 
Klíma, ktorý už spolupracoval na organizácii MS 2011 a skúsenosti nadobudol aj na MS hráčov do 18 rokov, ktoré 
sa v roku 2017 konali v Poprade a v Spišskej Novej Vsi. “MS v roku 2011 boli vyhodnotené ako jedny z 

najlepších. Verím, že opäť ich zorganizujeme na vysokej úrovni. Mesto Košice odvtedy organizovalo mnoho 
významných športových podujatí, na ktorých sme získavali cenné skúsenosti,” uviedol Klíma. Známe je už 
zloženie základných skupín, ako aj skutočnosť, že košická Steel aréna bude hostiť celkovo 30 zápasov. Okrem 
28 v základných skupinách aj dva štvrťfinálové. Svoje výhrady k účasti v košickej skupine vyjadrili iba Kanaďania, 
ktorí by radšej pôsobili v Bratislave. “S Kanaďanmi chodieva na šampionáty veľa rodinných príslušníkov. Je pre 
nich organizačne náročnejšie presúvať sa v rámci dvoch dejísk. Vyšlo to však takto a zatiaľ neregistrujem 
oficiálnu žiadosť o ich preloženie. Boli iba neformálne rozhovory o tom, že by chceli byť v Bratislave, no dôvod 
nebol, že by sa im niečo v roku 2011 v Košiciach nepáčilo, ale skôr sa chceli vyhnúť presúvaniu,” vysvetlil Kohút. 
Okrem porcie 30 súťažných duelov sa fanúšikovia na východe Slovenska môžu tešiť aj na ďalšie zápasy 
účastníkov šampionátu: “S MS sú spojené aj predšampionátové kempy. Jednotlivé výbery prídu do dejiska už 
niekoľko dní pred turnajom, aby sa oboznámili s prostredím. Aj toto je v štádiu rokovaní a je pravdepodobné, že 
sa v Košiciach a ďalších mestách odohrajú prípravné zápasy.” Úvodné buly MS 2019 sa vhodí 10. mája a 
dovtedy bude potrebné zrealizovať viacero úprav v Steel aréne a jej okolí. “Máme zoznam požiadaviek od IIHF, 
ktoré musíme splniť do začiatku MS. Ide napríklad o riešenie fanzón, ale aj ďalších organizačno-technických 
záležitostí. Ide najmä o výmenu mantinelov, plexiskiel, komponentov na kocke, či vybavenie potrebné pre 
videorozhodcov. K odovzdaniu haly pre šampionát dôjde 15. apríla. V prípade natiahnutia sezóny košického 
klubu cez tento dátum budeme pripravení dohodnúť sa,” uviedla riaditeľka organizačného výboru pre Košice 
Aneta Büdi. Z prítomnosti svetového šampionátu v rodnom meste má radosť aj reprezentant Tomáš Jurčo. To, či 
mu klubové povinnosti alebo zdravotný stav dovolia účasť na MS, je otázne, no v dobre známom prostredí by si 
rád obliekol najcennejší dres: “Ako Košičan som, samozrejme, rád, že to takto vyšlo. Na celom Slovensku sú 
výborní fanúšikovia, ktorí milujú hokej, a je jedno, či sú z Bratislavy alebo Košíc. Verím, že sa spoja a budú všetci 
jednotne fandiť. Ja osobne sa veľmi teším.” 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Kam za kultúrou - utorok 29. mája 
[29.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20833242/kam-za-kulturou-utorok-29-maja.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Dámsky klub o 18.20, 20.40, Solo: A Star Wars Story o 15.00, 18.00, 20.50, 3D o 17.20, 

20.10, Avengers: Nekonečná vojna 3D o 15.10, Deadpool 2 o 15.30, 18.15, 20.00, 21.00, Dve a pol kačky o 
15.20, Dve nevesty a jedna svadba o 16.20, Polnočná láska o 18.30, Pomsta o 20.30, Taxi 5 o 16.30, Ukradnutá 
princezná o 15.50, 17.50, ARTMAX OPERA - Carmen o 19.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Solo: A Star 
Wars Story o 15.30, 17.10, 18.00, 20.30, 3D o 17.30, 20.00, Deadpool 2 o 15.50, 18.10, 20.25, Polnočná láska o 

https://korzar.sme.sk/c/20833242/kam-za-kulturou-utorok-29-maja.html


15.40, Tiché miesto o 19.40 hod., ÚSMEV - Niekto to rád zahalené o 16.40, The Secret of Game Narrative - Chris 
Bateman o 18.30 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Solo: A Star Wars Story o 15.30, 18.00, 20.30, 3D o 

17.30, 20.00, Deadpool 2 o 15.50, 18.10, 20.25, Polnočná láska o 15.40 hod. 
DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Jánošík o 10.30 hod., Ujo Váňa o 19.00 hod., 

BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Hľadá sa snehuliak! o 9.00, 10.30 hod., 
SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Palculienka o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Svet podľa Šaška (do 3. 6.), 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); VÝCHODOSLOVENSKÉ 
MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Fascinujúci 
svet pavúkov a škorpiónov (do 30. 9.), Hungarikum - Ľudové umenie Matyó (do 9. 9.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 
9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 
Rožňavské cechy (do 16. 9.), 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; ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Jaroslav Kyša: We see objects 
around us because of the light they create (do 31. 5.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 
16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), 

Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - utorok 29. mája 
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 
VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a 

mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie 
fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - 
Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia 

zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada 
umenia; Bienále maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: 
Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – 
stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie 
samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve; Premeny námestia (do 12. 
8.), STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Miloš Fiľa - V Modrom (do 30. 6.), Spišské osvetové 
stredisko (Zimná 47) - Janka Brutovská: Čarokruhy (do 8. 6.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 
15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe 
Tibora Gurina, 

MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - 
Keď drevo spieva, 

SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované; Od nektáru po medovník, 
TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ - Výstava: Thomas Orrow Comics Fest / vol. 3 (do 24. 6.), KAŠTIEĽ - 

Výstava: Z blízka - akademický sochár Richard Wagner: Plastiky a reliéfy, akademický maliar Anton Vasilko: 
Intímne kresby (do 10. 6.), MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja tvorba (do 30. 9.), 

MICHALOVCE: ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA GORAZDA ZVONICKÉHO - Výstavy: Ingrid Šarlota Hrubá - 
Prechádzka Vinianskym hradom (do 31. 5.), Krása samorastov zo súkromnej zbierky Márie Froňovej (do 31. 5.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (hudobná komédia) Helena Eliášová: We are the talents! o 17.00 a 

19.00 hod., Etno bubny od 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod., (film) Profesori zločinu o 19.00 hod., TABAČKA 
GALLERY - (výstava) Adam Macko - 404 / artist not found (do 31. 5.), HALMISPACE (Hlavná 21) - HalmiTrippin’: 
Indonézia - cestovateľská ochutnávka o 18.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Solo: A Star Wars Story o 15.10, 18.00, 20.50, 3D o 17.00, 19.50, Ukradnutá princezná 

o 15.00, 16.30, Deadpool 2 o 18.30, 21.00, Tiché miesto o 18.40, Dámsky klub o 16.20, 20.40, Polnočná láska o 
16.50, ARTMAX OPERA - Carmen o 19.30 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Dámsky klub o 15.40, 16.40, Solo: A Star Wars Story o 15.10, 20.50, Deadpool 2 o 
18.10, ARTMAX OPERA - Carmen o 19.30, Minifestival európskeho filmu 7x7 - Happy End o 18.00, S láskou 
Vincent o 20.30 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Solo: A Star Wars Story 3D o 19.30 hod. 
DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 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; Petrolejové lampy (do 31. 8.), Minulosť 
otlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) - Stála 
expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 
18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion Meets Art (do 10. 6.), 
HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Juraj Collinásy 1907-1963 (do 10. 6.), CHODBA - Zlatý súdok (do 10. 6.), 
ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - 
výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Minulosť odtlačená v hline. Osem 
tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), 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) - Michal Studený (do 11. 7.), 
POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 

ELEKTRÁREŇ TG - Miroslav CIPÁR - Hra pre naše oči a Moja krajina je moja fantázia (do 26. 7.), 
TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), 
STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 

Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch 
minulého storočia (do 10. 6.), 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 
expozícia Ferdinanda Katonu, 

SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej 
techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty 
pre stereografiu, 

SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po medovník (do 31. 10.), 
HUMENNÉ: VIHORLATSKÉ MÚZEUM - Putovná výstava: Ja, pútnik (do 14. 6.), Panelová výstava: Vážky na 

Slovensku (do 8. 6.), 12 patrónov …ochrancovia vedy, techniky a remesiel (do 30. 6.), Milan Kuruc: Svet mojím 
objektívom (do 24. 6.), 

SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc 
(do 31. 5.), 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 6. 7.), Pastierstvo na Zemplíne 
(do 6. 7.), 

HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Historické hodiny - umeleckohistorická 
výstava - (do 15. 7.), Od Víťazného februára po Pražskú jar (1948 - 1968) - historická výstava (do 31. 8.), 

BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM - Eva Kučová - Vyšívané obrazy plné farieb (do 4. 6.) 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Tipy na dnes - utorok 29. mája 
[29.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.;jp;spiskedivadlo] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Regionálny lesnícky deň 
KOŠICE. V utorok sa v Mestskom parku uskutoční Regionálny lesnícky deň. Program: Ukážky aktivít lesnej 

pedagogiky, anketa pre verejnosť, diskusia o lese, Šugovskí lesničiari, Prvá pomoc v lese - SČk, vystúpenie 
sokoliarov sv. Bavona zo Štiavnických baní, vystúpenie OZ Castellum Casovia - ukážky lukostreľby, ukážka práce 
kynológov z Košíc. Kultúrny program začne v hudobnom altáne od 16.30 do 18.00 hod.. Vystúpi Ľudová muzika 
Milana Rendoša, Silband - Silvayovci. 

CINEMAX 
Prečítajte si tiež:Kam za kultúrou - utorok 29. mája 
KOŠICE. Dámsky klub o 18.20, 20.40, Solo: A Star Wars Story o 15.00, 18.00, 20.50, 3D o 17.20, 20.10, 

Avengers: Nekonečná vojna 3D o 15.10, Deadpool 2 o 15.30, 18.15, 20.00, 21.00, Dve a pol kačky o 15.20, Dve 
nevesty a jedna svadba o 16.20, Polnočná láska o 18.30, Pomsta o 20.30, Taxi 5 o 16.30, Ukradnutá princezná o 
15.50, 17.50, ARTMAX OPERA - Carmen o 19.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Solo: A Star Wars Story o 15.30, 17.10, 18.00, 20.30, 3D o 17.30, 20.00, Deadpool 2 o 15.50, 18.10, 

20.25, Polnočná láska o 15.40, Tiché miesto o 19.40 hod. 
ÚSMEV 
KOŠICE. Niekto to rád zahalené o 16.40, The Secret of Game Narrative - Chris Bateman o 18.30 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Jánošík o 10.30 hod., Ujo Váňa o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 

https://korzar.sme.sk/c/20831987/tipy-na-dnes-utorok-29-maja.html


KOŠICE. (Alžbetina 38) - Hľadá sa snehuliak! o 9.00, 10.30 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. (hudobná komédia) Helena Eliášová: We are the talents! o 17.00 a 19.00 hod., Etno bubny od 17.00 

hod., Roztoč to! o 18.00 hod., (film) Profesori zločinu o 19.00 hod., TABAČKA GALLERY - (výstava) Adam Macko 
- 404 / artist not found (do 31. 5.) 

HALMISPACE 
KOŠICE. (Hlavná 21) - HalmiTrippin’: Indonézia - cestovateľská ochutnávka o 18.00 hod. 
Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 
PREŠOV. Rozprávku pre deti Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina uvedie DJZ na veľkej scéne v 

utorok o 10.00 hod. 
Poézia Mariny Cvetajevovej 
PREŠOV. Poéziu Mariny Cvetajevovej v rámci Čitateľského klubu Violy prinesú v Literárnej kaviarni Viola v 

utorok o 17.00 hod. 
Kino Pocity: Lekcia 
PREŠOV. Kino Pocity prinesie v utorok o 19.30 hod. vo Wave klube film Lekcia. 
Palculienka ožije v Spišskej Novej Vsi 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Jednu z najkrajších od svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena zahrá 

Spišské divadlo. Príbeh malej dievčinky, ktorá sa zrodila z kvetu. Palculienka. Cíti sa stratená. „Podobne, ako sa 
cítia aj malé deti vo svete dospelých,“ uvádza Spišské divadlo. Mnohé Palculienku láka a mnohé by rada 
spoznala. „Lenže svet nie je len hrejivé slnko, voňavé kvety a veselé tancovanie. Na naivné stvorenia tam číha 
veľa nástrah,“ dodáva divadlo. 

Palculienke začnú dvoriť viacerí nápadníci. Jej šarmu jednoducho nevedia odolať. „Najprv padne do rúk starej 
ropuche a jej žabiemu synovi, potom sa o jej priazeň pokúsi dotieravý chrúst a nakoniec sa má stať nevestou 
slepého krta,“ pokračujú divadelníci. Ako dopadne putovanie Palculienky za šťastím sa dozviete, keď v utorok 29. 
mája o 10.00 h nazriete za oponu Spišského divadla. „Inscenácia v réžii Petra Palika je výtvarne okúzľujúca, plná 
pestrých rozprávkových obrazov, ktoré podkresľuje hudba a piesne Martina Geišberga,“ uzatvárajú divadelníci. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Horskí záchranári pomáhali chlapcovi v Slovenskom raji 
[29.05.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20836884/horski-zachranari-pomahali-chlapcovi-v-slovenskom-raji.html 

 
 

Na Kláštorisku si poranil nohu, skončil v nemocnici. 
SLOVENSKÝ RAJ. V pondelok v podvečerných hodinách prijala Horská záchranná služba (HZS) žiadosť o 

pomoc pre 16–ročného chlapca slovenskej národnosti. 
Ako HZS informuje na svojej internetovej stránke, počas túry v Slovenskom raji si spôsobil poranenie dolne j 

končatiny. 
“Nachádzal sa na Kláštorisku, kde mu záchranári HZS poskytli prvú pomoc a ošetrenie,” informuje HZS. 
Po ošetrení bol chlapec terénnym vozidlom HZS transportovaný do nemocnice v Spišskej Novej Vsi na 

ďalšie potrebné vyšetrenia. 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Pohotovosť v lekárňach - utorok 29. mája 
[29.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20833237/pohotovost-v-lekarnach-utorok-29-maja.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 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20836884/horski-zachranari-pomahali-chlapcovi-v-slovenskom-raji.html
https://korzar.sme.sk/c/20833237/pohotovost-v-lekarnach-utorok-29-maja.html


Stropkov 
Lekáreň Proxima, Hviezdoslavova 9/9 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 2915/1 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
Lekáreň Anett, Levočská 59/1808 
Poprad 
Lekáreň VČELA, Tatranské námestie 4582/1 
Humenné 
Lekáreň Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
FARMIS, M. R. Štefánika 869 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Lekáreň TILIA, Námestie Slobody 582/3 
Snina 
Lekáreň Centrum, Strojárska 2526/100 
Trebišov 
Lekáreň RODINNÁ LEKÁREŇ, Čsl. Armády 3724 
Michalovce 
Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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24. PREHĽAD: Bohatý športový program v júni odštartuje pohybom nabitý 

Medzinárodný deň detí 
[29.05.2018; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Šport; 00:00; Viktor Háber] 

 
https://mybystrica.sme.sk/c/20837621/prehlad-sportovych-udalosti-v-banskej-bystrici-jun.html 

 
 

Tešiť sa môžeme aj na maratón v novom termíne. 
Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica - 30.5.2018 o 9:00 
Počet súťažiacich: 600 
Miesto konania: Športový areál ZŠ, Golianova ul. 
Športové súťaže pre II. stupeň žiakov banskobystrických základných škôl. Jednotlivci súťažia v atletických 

disciplínach, kolektívy vo vybíjanej, basketbale, futbale a floorbale. Podujatie podporí svojou účasťou Anastasia 
Kuzmina. 

Do práce na bicykli – raňajky pre cyklistov - 30.5.2018 od 6:00 do 9:00 
Počet účastníkov: 50 
Miesto konania: Dolná ulica (pri Allianz) 
Ako poďakovanie všetkým, ktorí využívajú v meste na cestu do práce a z práce ekologické formy dopravy, 

pripravila aj tento rok Občianska iniciatíva Banská Bystrica podujatie Raňajky pre cyklistov. Zastaviť sa budú 
môcť aj neregistrovaní cyklisti. 

Finále Žiackej chodeckej ligy - 31.5.2018 o 14:00 
Počet súťažiacich: 100 
Miesto konania: Park pod Pamätníkom SNP 
Záverečné finálové kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy. Súťažiť sa bude v chodeckých disciplínach v 

šiestich kategóriách na tratiach dlhých 500 a 1000 metrov. 
Do práce na bicykli – olovrant pre cyklistov - 31.5.2018 od 14:00 do 17:00 
Počet účastníkov: 50 
Miesto konania: Námestie Slobody (pred DK) 

https://mybystrica.sme.sk/c/20837621/prehlad-sportovych-udalosti-v-banskej-bystrici-jun.html


Ako poďakovanie všetkým, ktorí využívajú v meste na cestu do práce a z práce ekologické formy dopravy, 
pripravila aj tento rok Občianska iniciatíva Banská Bystrica podujatie Olovrant pre cyklistov. Zastaviť sa budú 
môcť aj neregistrovaní cyklisti. 

Medzinárodný deň detí - 1.6.2018 o 16:00 
Počet účastníkov: 900 
Miesto konania: Park pod Pamätníkom SNP 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ponúkneme najmenším a širokej verejnosti detské hry, rozprávky, 

súťaže a rôzne športové aktivity. Nebudú chýbať orientálne tance v podaní tanečného štúdia Alishaba, 
autogramiáda hokejistov HC´05 iClinic, svoju prácu predvedú hasiči, mestská polícia a Červený kríž. Bohatý 
program zahŕňa aj prezentáciu banskobystrických športových klubov: školy Labrador, ŠK Hadveo, Centra 
funkčného tréningu, Judo klubu Dukla Banská Bystrica, Lyžiarskeho oddielu Mladosť a Basketbalového klubu 
ŠKP 08. Vyvrcholením Medzinárodného dňa detí bude koncert Adama Ďuricu venovaný všetkým 
Banskobystričanom a návštevníkom mesta. 

Paraolympiáda 2018 - 1.6.2018 o 13:30 
Počet účastníkov: 230 
Miesto konania: Športový areál ZŠ, Moskovská 
Cieľom projektu je rozvoj sebaúcty a sebavedomia, vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách, ako i 

aktívne zapájať deti do pohybových aktivít. V ŠKD chcú poukázať na fyzické obmedzenia ľudí s hendikepom a ich 
zaradenie sa do bežného života, ako i potrebu spolupatričnosti a empatie detí a zdravých ľudí voči ZŤP. Pani 
vychovávateľky pripravia v spolupráci so žiackou školskou radou 10 športových stanovíšť, ktoré sú práve 
zamerané súťaženie ľudí s určitým zdravotným postihnutím. 

3 olympijské festivaly detí mesta Banská Bystrica: ZŠ Spojová, ZŠ Golianova a ZŠ Ďumbierska - 7.6.2018 o 
9:00 

Počet súťažiacich: spolu cca 1600 
Miesto konania: Športový areál ZŠ Spojová, ZŠ Golianova a ZŠ Ďumbierska 
Atletické súťaže a loptové hry pre žiakov I. stupňa banskobystrických základných škôl. 
Medzinárodný futbalový turnaj O pohár mesta Banská Bystrica - 7.6-8.6.2018 o 14:00 
Počet súťažiacich: 100 
Miesto konania: ihrisko Kremnička 
Medzinárodný futbalový turnaj pre 12-ročných chlapcov, účasť 3 zahraničných futbalových klubov z Poľska, 

Čiech a Maďarska a 3 domácich futbalových klubov (MFK Ružomberok, FK Spišská Nová Ves a MFK Dukla 

Banská Bystrica). 
7.6.2018 – začiatok o 14:00 
8.6.2018 – začiatok o 9:15 
Peace Run - Mierový beh SR - 8.6.2018 o 8:10 
Počet súťažiacich: 30 
Miesto konania: Športové ihrisko ZŠ Tr. SNP 20 
Mierový beh je štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesú cez viac než 140 krajín sveta státisíce 

dobrovoľných bežcov. V Banskej Bystrici začína Mierový beh o 8.10 h programom pre cca 100 detí na ZŠ Tr. 
SNP 20, kde by radi uvítali aj zástupcu mesta Banská Bystrica, aby mu mohli symbolicky odovzdať mierovú 
pochodeň a ďakovný list. Celý program pre deti bude trvať cca 45-50 minút. Okolo 9.00 hod všetci účastníci 
Mierového behu spolu s vybranými športovcami bežia cez Pamätník SNP smerom na Vajanské nábrežie, 
Radvaň, Kremničku… do ďalšieho mesta – Prievidza. 

O Pohár mesta Banská Bystrica - 9.6.2018 o 10:00 
Počet súťažiacich: 100 
Miesto konania: Skokanský areál Žlté Piesky 
Medzinárodné preteky mládeže a veteránov v skoku na lyžiach. Pretekať sa bude na mostíkoch K-19, K-38 a 

K-63. 
Deň otvorených dverí na Dukle - 9.6.2018 o 9:00 
Počet účastníkov: 500 
Miesto konania: Atletický štadión na Štiavničkách 
Ukážky športov VŠC Dukla a športových klubov z Banskej Bystrice. Vystúpenia DFS Matičiarik a Sonyta 

Music. 
Banskobystrický maratón - 9.6.2018 o 15:30 
Počet účastníkov: 1200 
Miesto konania: otvorenie a štart pri Europa SC pri veľkom kruhovom objazde 
Prvý slovenský večerný maratón ponúka štart spojený so západom slnka a cieľ pod oblohou plnou hviezd na 

atletickom štadióne na Štiavničkách. Maratónci a bežci Minimaratónu štartujú o 18:30 hod. a polmaratónci so 
štafetármi o 19:30 hod. Novinkou je všetko termín, miesto, trať, nové disciplíny ako Minimaratón na 4,2 km, 7 km 
na kolieskach, inline polmaratón, handbike a kolobežky. Jediná trojčlenná polmaratónska štafeta na Slovensku 
spolu s bosobežcami ostávajú nezmenené. 

Battle of Urpín - 9.6.2018 o 8:00 
Počet účastníkov: 120 
Miesto konania: Športový areál Športového gymnázia BB 
Športové súťaže, ktoré od roku 2011 spája všetkých nadšencov CrossFitu. 
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25. Kúpalisko v Spišskej prezradilo dôležité info: Aké bude tento rok vstupné? 
[29.05.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/kupalisko-v-spisskej-prezradilo-dolezite-info-ake-bude-tento-rok-vstupne-300151 

 
 

Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi plánuje odštartovať letnú sezónu už o niekoľko dní. Prinášame vám 

tohtoročný cenník vstupného. 
Teploty na teplomeroch pomaly stúpajú a mnohí sa už tešia na obdobie letných radovánok. Počas horúcich 

dní padne vhod sa schladiť aj niekde pri vode. V Spišskej sa budete môcť osviežiť napríklad na letnom kúpalisku. 
To, ako sme vás nedávno informovali, má v pláne otvoriť svoje brány v prípade pekného počasia v sobotu 9. 

júna.. A ako to bude so vstupným? 
Ako povedal pre náš spravodajský portál vedúci spomínaného kúpaliska Jozef Samončík, tento rok sa, čo sa 

týka vstupného, žiadne zmeny nekonajú a cenník pre sezónu 2018 tak zostáva nezmenený. 
Cenník vstupného pre sezónu 2018: 
- Dospelý ( letné kúpalisko a plaváreň) – 6 E 
- Dospelý ( letné kúpalisko, alebo plaváreň ) – 4,50 E 
- Dieťa od 6–15 rokov, osoba nad 62 rokov, držiteľ ZŤP-S (letné kúpalisko a plaváreň) – 5E 
- Dieťa od 6–15 rokov, osoba nad 62 rokov, držiteľ ZŤP-S (letné kúpalisko, alebo plaváreň) – 3,50 E 
- Vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň možný len s náramkom – 1,50 E 
- Pre občanov mesta SNV po predložení dokladu totožnosti s fotografiou zľava – 1E z riadneho vstupného. 
- Ležadlo prenájom na celý deň – 2 E (záloha 5E) 
- Slnečník prenájom na celý deň – 2 E (záloha 5E) 
- Plážové ihrisko /volejbal – 3 E na hodinu 
Návštevníci spišskonovoveského kúpaliska majú k dispozícií 50 metrový bazén s hĺbkou vody 180 cm, tri 

neplavecké bazény, detský bazén s hĺbkou 30 cm, dve plážové ihriská, 5 bufetov a reštauráciu a bufet na terase 
hotela Preveza. 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 
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