Majstrov sveta v hokejbale ocenil žilinský župan
Slovenskí hokejbaloví reprezentanti
po dvoch rokoch obhájili na MS
2015 vo švajčiarskom Zugu zlaté
medaily. Úspešní reprezentanti
navštívili so vzácnou trofejou
aj žilinského župana.
Výber hráčov trénera Jozefa Ďurisa
bol zložený z ostrieľaných, skúsených
hokejbalistov, ale aj z hráčov, ktorí
na majstrovstvách sveta reprezentovali
Slovensko prvýkrát. V tohtoročnej slovenskej reprezentácii bolo až desať zástupcov zo Žilinského kraja.
„Ako športovca telom i duchom ma
vždy potešia úspechy, ktoré presahujú
nielen náš kraj a Slovensko, ale majú
európsky a svetový význam. V prvom
rade je to veľmi pozitívny príklad pre
každého mladého začínajúceho športovca. Hráčov som prijal najmä preto,
aby som im poďakoval za túto reprezentáciu a ocenil ich,“ vyjadril sa župan
Juraj Blanár. Jednou z hlavných tém
rozhovoru bola i spoločná spolupráca
s cieľom rozšíriť hokejbalovú členskú
základňu o čo najväčší počet nových
členov, a aby bolo možné si z nej vyberať nádejné talenty, ktoré budú úspešne reprezentovať Žilinský kraj i celé
Slovensko.
„Bol to veľmi silný zážitok byť súčasťou týchto svetových majstrovstiev.
Určite mi to dá mnoho cenných skúseností do mojej ďalšej kariéry. Úspech
nás veľmi teší, pretože i za týmto víťazstvom je veľa úsilia, tak hráčov ako
aj organizačného tímu. Verím, že v takomto duchu budeme v hokejbale po-

Úspešní hráči. Župan Juraj Blanár (v strede) so svetovými jednotkami v hokejbale.

kračovať i naďalej,“ vysvetlil hokejbalový reprezentant Dominik Frkan.
Žilinský samosprávny kraj patrí dlhodobo medzi bašty slovenského hokejbalu. Predovšetkým ide o mestá Martin,
Vrútky, Žilinu či Liptovský Mikuláš.
„Po dlhé roky tu vyrastali kvalitní hokejbalisti, tréneri a funkcionári. Vidíme

tu v prvom rade obrovskú perspektívu v práci s talentovanou mládežou,“
zdôraznil asistent trénera Róbert Kašša.
Zároveň dodal, že túto mládež treba
spojiť, aby Žilinský kraj opäť patril na popredné miesta slovenského hokejbalu.
Žilinská župa je pripravená po stretnutí s hokejbalistami spolupracovať

na zlepšení športovej infraštruktúry
a rozšírení členskej základne, v ktorej by
mali vyrastať nové hokejbalové talenty.
„Niekedy športová prezentácia krajiny
dosiahne v propagácii viac ako práca

niekoľkých diplomatov. Do ďalších sezón prajem našim hokejbalistom všetko
dobré, aby mali kvalitných nástupcov,
pretože konkurencia je čoraz silnejšia,“
uzavrel Juraj Blanár.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

Žilinský kraj sa po prvýkrát predstavil na svetovej výstave EXPO
Žilinská župa pripravila
prezentáciu prírodných
i umeleckých krás, tradícií a remesiel v ďalekom Taliansku.
V rámci svetovej výstavy EXPO
Miláno 2015 s jej ústrednou
koncepciou „Uživiť planétu,
energia pre život“ sa koncom
júla v pavilóne Slovenskej
republiky predstavil návštevníkom i Žilinský kraj. Na výstave sa predviedlo viac ako
140 krajín z celého sveta a jej
bránami prešlo denne vyše
200-tisíc návštevníkov. Hlavným zámerom bolo predstaviť
región ako obľúbenú turistickú
destináciu cestovného ruchu
v rámci Slovenska a ponúknuť návštevníkom nevšedný
zážitok prostredníctvom kultúrneho programu, odborných
prednášok, prezentácií filmov,
ukážok ľudových remesiel,
nástrojov a ochutnávok tradičných regionálnych špecialít.

Miroslav Baloga – World Music TRIO. Svojou
hudbou očarilo nejedného návštevníka .

Maliar Miroslav Knap prezentoval
svoje umenie aj spoločnou kresbou návštevníkov EXPO „Zachráňme planétu“.

Medovnikárka Mária Balačinová a jej majstrovsky
zdobené perníky prilákali množstvo záujemcov.

Nechýbal ani folklór a terchovská muzika
zapísaná do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva .

Folklorista a výrobca tradičných
ľudových nástrojov Martin Brxa.

