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KTO ZACHRÁNI SLOVENSKÝ HOKEJ?
DUEL TURAN vs KOHÚT NAŽIVO NA DIGI SPORT!
Dianie v slovenskom hokeji ani po svetovom šampionáte v Rusku neutícha.
Verejnosť sa počas júna dozvie meno nového šéfa Slovenského zväzu ľadového
hokeja. Dvojica kandidátov je známa a diváci stanice DIGI Sport ich uvidia vo
vzájomnom živom súboji v utorok, 14.júna.
Prezident SZĽH vzíde z dvojice Tibor Turan- Martin Kohút. Rozhodne Kongres SZĽH na
svojej schôdzi, ktorá sa bude konať 16.júna v Bratislave. Diskusia na tému budúcnosť
slovenského hokeja vzbudzuje na verejnosti či v médiách veľký záujem. Polarizácia
dvoch táborov je pod vplyvom viacerých udalostí v slovenskom hokeji ešte výraznejšia.
„ Každý správny fanúšik hokeja pod Tatrami je zvedavý na to, akým smerom sa
bude uberať hokej, výstavná skriňa slovenského športu. Aj preto sme sa do nášho
vysielania rozhodli zaradiť diskusiu dvoch kandidátov na post prezidenta SZĽH.
Záleží nám totiž na tom, aby boli diváci a fanúšikovia hokeja transparentne
informovaní o filozofii, programoch a úmysloch kandidátov na túto ostro
sledovanú funkciu, “ozrejmil generálny riaditeľ DIGI Slovakia Marcel Šatanek.
Približne hodinovú diskusiu odvysiela televízia naživo. Okrem názorov dvoch
kandidátov zaznejú aj reakcie ich podporovateľov, či ďalších osobností z prostredia
slovenského hokeja, ako napríklad Dárius Rusnák, Ján Filc, Richard Lintner či Vlastimil
Plavucha.
Diskusia sa bude niesť naprieč spektrom aktuálnych tém, ktoré rezonujú v slovenskom
hokeji. Okrem komplexného pohľadu na súčasný stav hokeja obaja kandidáti predostrú
svoje vízie a ciele z oblasti financovania, marketingu, práce s mládežou, domácej súťaže
či reprezentácie.
„ Celú diskusiu si budú môcť diváci pozrieť aj na našom facebookovom profile,
kde budeme takisto vysielať live. Chceme byť interaktívni a preto budú mať
možnosť diváci už niekoľko hodín pred diskusiou písať svoje otázky pre oboch
kandidátov,“ doplnil šéfredaktor DIGI Sport René Stern.
Duel Turan vs Kohút bude vysielaný na stanici DIGI Sport 1 v utorok, 14.6. od 17:00.
Moderátorom bude Karol Jakubovič.

