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1. Hotely už voňajú škoricou a rumom 
[05.12.2019; Trend; TRENDY V HOTELIERSTVE; s. 62,63; Soňa Hudecová-Podhorná] 

 
 

Niečo „iné“ túžia zažiť mnohé firmy, ale aj rodiny s deťmi 
Soňa Hudecová-Podhorná 
Pred zimnými sviatkami bilancujeme, na Vianoce si ctíme klasiku a na Silvestra sa zabávame. Ale aj do tohto 

zaužívaného hotelového stereotypu sa vkráda experimentovanie, iné trendy, pokusy, novinky. Niekde sa interiéry 
rozsvietia naplno, inde, naopak, posledný zhasne… 

POĎAKOVANIE V DESIATKE PODÔB 
Poďakovať sa zamestnancom, spolupracovníkom, klientom. To je hlavná myšlienka firemných večierkov, 

ktoré už v tomto období robia z hotelov bzučiace úle. Vo všeobecnosti ostáva najobľúbenejším programom dobré 
jedlo a tanec, trendy však velia firmám zabaviť svojich hostí aj degustáciami vína, tancom priamo vo „vodnom 
svete“, zapojenie hostí do varenia pod taktovkou známych šéfkuchárov, tematickou réžiou á la Hollywood, kasíno, 
kabaret či 20. roky… 

Niektoré spoločnosti chcú iba v pokoji uhostiť pozvaných a o práci nepadne ani slovo. Medzinárodné firmy 
často spájajú večierok s pracovným mítingom, a tak aj v nitrianskom hoteli Mikado občas zapínajú dataprojektor. 
Inokedy zase priestory hotela ožijú divadelným predstavením či koncertom. Veď v sezóne tu zrežírujú viac než 
dvadsiatku večierkov; tých menších do 50 hostí aj niekoľko denne. „Viac však nedokážeme prijať. Firmy majú 
záujem o štvrtok a piatok a tých je v decembri len šesť,“ približuje večierkovú štatistiku riaditeľka Anna Labošová. 
No a hoci si všetci želajú vianočnú výzdobu – exteriér hotela ozdobený svetielkami, stromček v loby ladený do 
zelena a strieborna či v konferenčných priestoroch do medenej a zlatej –, vyberajú si radšej jesennú kulinársku 
klasiku. Najčastejšie dvoj-trojchodové menu v cene 15 až 20 eur na hosťa z kačaciny a husaciny, diviny, zo 
zabíjačkových špecialít, z tekvice a gaštanov… 



O celkom inú gastronómiu ide v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton. Generálna riaditeľka Rozwitha 
Bieber spomína kapra, zemiakový šalát, kapustnicu, ale aj burgery s červenou cibuľkou restovanou na slaninke a 
javorovom sirupe, rebierka s americkými zemiakmi či moriaka so zemiakovou kašou a jemne dusenou šošovicou. 
Nesmú chýbať medovníky, linecké pečivo, slivkové crumble alebo pečené jablká a na záver varené víno, 
vianočný punč. „Niektoré večierky sú tradične „gýčové“, iné zase hipsterské. Vládne pestrosť, rôznorodosť… 
Keďže bol celý rok pre nás hotelierov úspešný, cítiť to aj v počte večierkov. Pre mňa je však najväčším 
prekvapením, že ľudia začali byť k sebe milší,“ R. Bieber vraví aj o zmene dekorácií, napríklad v podobe „candy“ 
stánku alebo desiatok drobností. 

TICHÁ NOC V RÉŽII HOTELA 
Doma alebo v hoteli či reštaurácii? Túto dilemu už niekoľko rokov riešia nielen slovenskí hostia, ale 

predovšetkým samotné zariadenia. Mnohé sa po experimentoch s otváracím časom presvedčili, že Slováci radi 
trávia vianočný čas s rodinou, kým na Silvestra sa nechajú zabávať. Ani to však už celkom neplatí. 

V Residence Hotel & Club na Donovaloch majú Silvester zabukovaný už pol roka dopredu. Dynamickejším 
vývojom však prešli Vianoce. „Začínali sme ich pripravovať pre dvadsiatku hostí, ale v posledných rokoch k nám 
na tento magický dátum prichádza šesťnásobok. Čoraz viac ľudí chce tráviť Vianoce mimo domova a to pre nás 
znamená najmä animácie v detskom kútiku Momo pod taktovkou profesionálov,“ hodnotí nový trend riaditeľka 
hotela Veronika Šiklová. 

Záujem stráviť Vianoce mimo domova rastie aj v rezorte Sojka v Malatínach, hostia sa však spravidla 
rozhodujú tesne pred sviatkami. Réžiu môžu zveriť profesionálom v hotelovej ubytovacej časti alebo si pripraviť 
vlastnú vianočnú večeru v drevenici. „Na hotelovom štedrovečernom stole nechýbajú oblátky, orechy, med, 
cesnak, vianočné pečivo, pri hlavných jedlách sa však držíme tradícií len zvoľna. Sú obohatené o moderné prvky 
a predovšetkým odľahčené,“ hovorí riaditeľka Silvia Vanfleteren. 

V mnohých hoteloch však na Vianoce visí tabuľka Zatvorené. Kým na nádvorí novootvoreného hotela Šimák 
Zámok Pezinok svieti už od adventu 6-metrový strom, počas sviatkov majú v ubytovacej časti, reštaurácii i vo 
vínnej pivnici tmu. Dôvodom je najmä oddych personálu. „Na Silvestra nás čaká stopercentná obsadenosť, čo 
znamená aj stopercentnú prítomnosť všetkých zamestnancov. Niektorí sa budú starať o hostí v Zlatej sále 
Kataríny Pálffyovej, iní o reštauráciu Pálffy, kde zavládne komornejšia zábava. Pre oba priestory potrebujeme 
kuchyňu v plnom nasadení, aby vďaka ‚vysokej gastronómii‘ vytvorila z hostí našich verných fanúšikov,“ riaditeľ 
Radúz Dula vysvetľuje, že polnocou sa nasadenie nekončí, pretože dvojdňový silvestrovsko-novoročný pobyt 
pokračuje slávnostným „brunchom“, ochutnávkou vín, prehliadkou zámku a zážitkami vo wellness. 

ANI MINÚTU SA NENUDIŤ 
Silvestrovské zmeny cítia v Residence Hotel & Club na Donovaloch len v tom, že návštevníci sú čoraz 

náročnejší na program a zábavu; ani minútu sa nechcú nudiť. Manažment to teda z roka na rok chápe ako čoraz 
väčšiu výzvu. 

„Ako prvé sa vždy vypredajú rodinné izby, preto sme program teraz zamerali najmä na deti. Tohtoročný 
Silvester sa bude niesť v duchu ‚noci plnej kúziel‘. Vlani išlo o cestovanie do exotiky Frui Mundi, predtým o 
Benátsku noc, Cirque de montagne,“ riaditeľka Veronika Šiklová však spomína aj novinku – neorganizovať 
ohňostroj, ale ušetrené peniaze darovať občianskemu združeniu Svetielko nádeje. „Veríme, že o polnoci postačia 
hosťom veľké prskavky v rukách.“ 

Charitatívny rozmer hotelových zimných sviatkov spomína aj Rozwitha Bieber. Vlani darovali pobyt 
súrodencom sirotám zo Spišskej Novej Vsi, tento rok môže stráviť pekné chvíle v bratislavskom DoubleTree by 

Hilton mamička so synom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii: „V našom hoteli nemáme ani minútu v roku 
zatvorené. Počas zimných sviatkov tu nájdu strechu nad hlavou najmä pracovníci IT firiem a audítori z krajín, 
ktoré slávia sviatky až v januári, ale aj hostia, ktorí radi spoznávajú iné končiny.“ Hotel pre nich neorganizuje 
žiadny silvestrovský program, pretože si ho chcú užiť v uliciach mesta. 

„Tak ako naši klienti z radov firiem zatvárajú a sviatkujú, aj my každý rok zamkneme 22. decembra až do 2. 
januára. Nielenže by ubytovanie aj stravovanie fungovalo v ‚poloprázdnom‘ režime, keď náklady prevýšia príjmy, 
ale voľno si zaslúžia aj zamestnanci,“ zdôvodňuje svoje rozhodnutie posledných rokov Anna Labošová z hotela 
Mikado. 

Koniec roka tu pár dní pred sviatkami oslavuje celý kolektív spolu. Deti zamestnancov sa prvý raz stretnú na 
mikulášskej párty, ich rodičia zase na tradičnom večierku s dobrou večerou a so zhodnotením roka. Nejde len o 
slovíčko ďakujem, ale aj takzvaného secret Santu. „Odmeňujeme kuchára, čašníka, chyžnú, manažéra a 
recepčnú roka. Volia si ich sami zamestnanci aj s odôvodnením, prečo si to ten alebo onen človek zaslúži. Víťazi 
dostanú pohár s vyrytým rokom a darček. Odovzdávam aj odmeny – vernostné podľa počtu odpracovaných 
rokov. Každý zamestnanec si odnesie domov vianočný balíček,“ A. Labošová dodáva, že hotelové voľno je 
možno tým najväčším zamestnaneckým darčekom… 

Autorka je spolupracovníčka TRENDU. 
—- 
O sviatočnej gastronómii 
HOTEL ALEXANDER****, Bardejovské Kúpele 
„Jedlo je ako lego: dá sa poskladať do rôznych tvarov. Treba sa s ním pohrať, pozabávať sa s detailmi. V 

silvestrovskom pohostení sa cení jednoduchosť a vtip, povedzme cez kanapky s krvavničkami a so slivkovým 
čatní či polentové trojuholníčky s bryndzovým krémom.“ šéfkuchár Marek Švaro 

DOUBLETREE BY HILTON****, Bratislava 
„V reštaurácii Toscana sme si všimli zmenu: hostia už nie sú v zhone, vychutnávajú jedlo. A nechcú 

experimentovať. Kačacie prsia na perníkovej omáčke sú lákadlom, ale vyhráva vyprážaný zubáč s majonézovým 
šalátom,“ generálna riaditeľka Rozwitha Bieber 



REZORT SOJKA, Malatíny 
„Spojením moderny s klasikou dostala večera podobu hubového krému na bielom víne s pečenými 

šampiňónmi, pstruha lososovitého na grile s teplým zemiakovým šalátom a so smotanovo-vínovou omáčkou a 
tiramisu so škoricou, s badiánom a lesným ovocím,“ riaditeľka Silvia Vanfleteren 

HOTEL SOLISKO****, Štrbské Pleso 
„Trendy ženú kuchárov a cukrárov stále vpred – vymýšľať nové dezerty a kombinácie. Vianoce však musia 

silnejšie dýchať klasikou, chuťovými spomienkami na detstvo. Hoci aj ako kakaové minibábovky s lesným ovocím, 
jablková štrúdľa s marcipánom, mafinky na spôsob štedráka,“ šéfkuchár Martin Kurhajec 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Ďakujeme všetkým 
[05.12.2019; Plus 7 dní; STALO SA; s. 17; redakcia] 

 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej predplatiteľskej súťaže a v čase od 23. 10. 2019 do 19. 11. 2019 
si objednali a uhradili ročné predplatné PLUS 7 DNÍ, zároveň gratulujeme šťastným výhercom. 

Darčekový balíček pivnej kozmetiky získavajú: Jana Kalivodová z Majcichova Rastislav Řezáč z Pezinka 
Vladislav Kupka z Chorvátskeho Grobu Branislav Dufala z Bratislavy Kamil Rybár z Istebného nad Oravou 
Vladimír Pastorek z Popradu Eva Olajošová z Turne nad Bodvou Róbert Nemec z Popradu Jana Krišťaková z 
Košíc-Šace Gabriela Porubčanská z Považskej Bystrice Miroslav Murárik z Belej pri Varíne Dana Pavelková z 
Banskej Bystrice Jaroslava Jakubcová z Pezinka Jozef Grenčík z Dolného Kubína Filip Böhmer zo Senca 

Darčekový balíček vínnej kozmetiky získavajú: Zdena Gacíková z Košíc Danica Revallová z Banskej Bystrice 
Marta Vaňová z Partizánskeho Peter Ruman zo Spišskej Novej Vsi Luba Saukuličová z Podolia Lucia 

Baránková z Kežmarku Jana Karabínová z Bratislavy Matúš Král z Bernolákova Andrej Turan z Martina Kveta 
Králiková z Liptovského Mikuláša Tomáš Jančo z Trenčína Miloš Detko z Bukovej Miloslav Čomaj z Bratislavy 
Jana Fuleková z Bratislavy Elena Loreková z Čadce 

Balíčky budú výhercom doručené poštou najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia súťaže. 
Gratulujeme a veríme, že si výhru užijete. Zároveň ostatným prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. APS ako nútená práca? 
[05.12.2019; Zdravotnícke noviny; Názory; s. 6; Michaela Macháčová] 

 
 

Názor 
Ambulantná pohotovostná služba (APS ) od 1. 7. 2018 nahradila lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Zmena 

sa dotýka všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) a všeobecných lekárov pre deti a dorast (VLDD). Zákon č. 
576/2004 Z. z. definuje APS ako zdravotnú službu pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne 
neohrozuje život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. APS je poskytovaná 
poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu pevnej 
ambulantnej pohotovostnej služby v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h a v dňoch pracovného pokoja v čase 
od 7.00 do 22.00 h. Nezávažný stav, ktorý vznikne po riadnych ordinačných hodinách, môže sa vyriešiť aj od 
16.00 do 22.00 h počas APS, zväčša však „vydrží“ do začiatku ordinačných hodín VLD a VLDD. 

Cieľom je zracionalizovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a znížiť jej zneužívanie. Je to naozaj tak? 
Spomedzi plánovaných 136 pevných bodov nie je 11 obsadených. Dôvodom je nedostatok lekárov a ich vysoký 
vek. 

Mesačný paušál pre APS sa od marca 2019 zvýšili z 8 288 eur na 9 800 eur. Nárast mal pokryť zvýšené 
náklady v súvislosti so mzdovým zvýhodnením sestier aj lekárov. Skutočnosť je však úplne iná. Nielenže väčšina 
organizátorov APS neplatí Zákonníkom práce stanovené príplatky počas víkendu a štátneho sviatku (i napriek 
tomu, že od 1. 5. 2019 zákon hovorí, že príplatok za sobotu je vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy a za 
nedeľu a štátny sviatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy), ale platba hodinovej mzdy lekára slúžiaceho 
na APS je v rámci Slovenska diferencovaná. Niektorí poskytovatelia neplatia ani zákonom stanovenú hodinovú 
odmenu vo výške 12 eur. 

Aká je reálna situácia na Slovensku? Napríklad v Snine, kde je organizátorom APS nemocnica, príplatky 
neplatia. Rovnako vo Svidníku, v Bardejove, Spišskej Novej Vsi. Prešov nemá poskytovateľa APS, iba 

povereného, ktorý žiadne príplatky neplatí, dokonca hodinová mzda je nižšia, lekári rezignovali a nespolupracujú. 
V Tvrdošíne, Námestove, Dolnom Kubíne, kde APS prevádzkuje Žilinský samosprávny kraj, platia lekárom iba 
základ bez príplatkov. V Žiline, kde je organizátorom FNsP, sú príplatky platené len za päť sviatkov, ostatné nie. 
Organizátori v Dunajskej Strede, Galante a Poprade príplatky platia. V Michalovciach lekári dostávajú príplatky, 
dokonca bonusy. 



Dehonestácia 
Tí, ktorí organizujú APS formou obchodno-právnych zmlúv, nesmú byť diskriminovaní oproti lekárom, ktorí 

pracujú formou pracovnej zmluvy. Dve nezávislé vyjadrenia právnikov potvrdili nárok z našej strany na 
dodržiavanie Zákonníka práce a vyplácanie príplatkov za prácu počas víkendu a štátneho sviatku. Ministerstvo 
zdravotníctva by to malo legislatívne upraviť tak, aby nevznikali rozličné výklady tohto práva. 

My všeobecní lekári dobrovoľne nastupujeme do služieb i napriek tomu, že sme už rok a pol diskriminovaní. 
Neriešime situáciu konfliktne ani to nemáme v úmysle. Chceme len to, na čo máme nárok ako občania SR. 

Veľmi negatívne až dehonestujúco vnímame situáciu, keď vlastne nemáme vôbec na výber. Ak s 
organizátorom odmietneme podpísať nevýhodné dohody, nastupuje sankcia v podobe rozpísania do služieb VÚC 
s krátením hodinovej mzdy z 12 na 9 eur. Nepodpísanie zmluvy s organizátorom však neznamená, že nechceme 
slúžiť. 

Každý občan, ktorý odchádza od rodiny a ide pracovať počas víkendu a štátneho sviatku, má byť motivovaný. 
A aj je, okrem všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast na väčšine územia 
Slovenska, kde si organizátori neplnia svoju povinnosť. My sme si svoju povinnosť plnili a plníme, ale nastal čas, 
aby sa všeobecní lekári začali brániť, a nie pasívne čakali na spravodlivosť, ktorá ako keby v našej republike 
absentovala. 

MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Spišská oplatila Lučencu jednobodovú prehru 
[05.12.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 
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V stredu bolo na programe pätnásteho extraligové kolo. 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec 

(6 fotografií) 
LUČENEC. Tesnou prehrou sa skončilo stretnutie pätnásteho kola Slovenskej basketbalovej ligy medzi 

domácou Spišskou Novou Vsou a Lučencom (4. 12.). 
Hosťujúci celok mal vydarený vstup do zápasu a po dvoch úspešných štvrtinách si BKM držal polčasové 

vedenie 47:36. 
Prestávka však Spišiakom viditeľne prospela. Začali tlačiť a podarilo sa im stiahnuť bodový rozdiel. Koniec 

zápasu priniesol napínavý boj o víťazstvo, v ktorom uspeli domáci. 
Futbal 
FutbalCsányiho partia je po základnej časti siedma Čítajte 
Spišská Nová Ves vyhrala rozdielom jedného bodu 85:84 a vrátila Lučencu prehru zo šiesteho kola, kedy 

Novohradčania doma tesne zvíťazili 79:78. 
V drese hostí sa strelecky darilo 19-bodového Basabemu a 17-bodového Caffeymu. V šestnástom kole má 

BKM Lučenec prestávku, v sedemnástom si zahrá vo Svite (11. 12.). 
((piano)) 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec 85:84 (18:23, 18:24, 29:22, 20:15) 

TH: 25/22 - 28/19, Fauly: 24 - 21, Trojky: 7 - 9, Rozhodovali: Brziak, Doušek, Mlynarčík 
Spišská Nová Ves: Nottage 22, Maxwell 17, Thompkins 10, Alleyn 9, Krajňák 8 (Nemčok 15, Sewiol 4, Židzik 

0) 
Lučenec: Basabe 19, Caffey 17, Musil 13, Dunne 11, Eudy 5 (Murray-Boyles 11, Anikienko a Zorvan po 4, 

Jackuliak 0) 
Futbal 
FutbalKlenovec inkasoval najviac gólov v lige. Rozhodnutie postúpiť vyššie neľutujú Čítajte 
Ostatné výsledky: BC Prievidza - BK Slávia Žilina 92:77 (27:16, 21:19, 21:23, 23:19), MBK Baník Handlová - 

Inter Bratislava 84:94 (21:24, 25:34, 15:20, 23:16), Iskra Svit - MBK Rieker COM-Therm Komárno 126:68 (44:12, 
29:15, 36:16, 17:25). 

Povedali po zápase: 
Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: „Zápas bol po celý čas vyrovnaný, ale až v druhom polčase nám 

začala robiť problém obrana perimetrovej strely súpera. Lučenec mal 50-percentnú úspešnosť streľby, proti čomu 
sa nám hralo veľmi ťažko. Po polčasovej prestávke sme zmenili taktiku, začali sme hrať omnoho rýchlejší 
basketbal a aj to nám zabezpečilo výhru. Na konci sme mali aj trocha šťastie, ale myslím si, že sme si za náš 
výkon v druhom polčase zaslúžili vyhrať a vrátiť tak Lučencu prehru na ich palubovke práve o jeden bod.“ 

Lukáš Krajňák, hráč Spišskej Novej Vsi: „Zápas začal vyrovnane, potom sme začali prehrávať o 14 bodov. 

Dôležité bolo to, že sme sa nevzdali a hrali sme ako tím do poslednej minúty. V Lučenci sme prehrali o bod, ale 
teraz sme im to vrátili. Všetci sme šťastní z tejto výhry a dúfame, že budeme pridávať víťazstvá na naše konto aj 
naďalej.“ 

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade chcem pogratulovať domácim. Zápas mal v podstate rovnaký 
priebeh ako u nás, len v opačnom smere. Myslím si, že v prvom polčase sme boli o čosi lepším tímom, ale 
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Spišiaci si za svoj výkon v druhom polčase víťazstvo zaslúžili. Nechápem, prečo sme v niektorých situáciách 
prestali brániť a dostali 50 bodov za druhý polčas. Ešte raz gratulujem Spišiakom za bojovnosť a za výborný 
zápas.“ 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 12 10 2 1003:817 (+186) 22 
2.Patrioti Levice 12 8 4 963:911 (+52) 20 
3.BKM Lučenec 14 8 6 1161:1130 (+31) 22 
4.BC Prievidza 13 7 6 1017:992 (+25) 19 
5.Iskra Svit 13 7 6 1151:1113 (+38) 20 
6.BK Slávia Žilina 13 6 7 1103:1164 (-61) 19 
7.MBK Baník Handlová 13 5 8 1093:1126 (-33) 18 
8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 13 4 9 1080:1127 (-47) 17 

9.MBK Rieker COM-Therm Komárno 13 3 10 1010:1201 (-191) 16 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Východoslovenská veľká cena vytrvalcov pozná víťazov 
[05.12.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Danica Božová] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22275972/vychodoslovenska-velka-cena-vytrvalcov-pozna-vitazov.html 

 
 

U mužov triumfoval Mockovčiak, medzi ženami Krištanová. 
KOŠICE. Dobojované. Seriál 16 vytrvalostných behov na území Prešovského a Košického kraja pozná 

najlepších. 
Pretekári získavali body na základe dosiahnutého času v porovnaní s priemerným časom na príslušnom 

podujatí. Súťažili od začiatku marca, keď sa konal Beh Olšavskou dolinou v Blažiciach (okres Košice - okolie) až 
po prvú októbrovú nedeľu typickú tradične pre Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. 

Do seriálu pribudol Prešovský polmaratón 
Seriál Východoslovenská veľká cena vytrvalcov (VVCV) zahŕňal tri klasické maratóny - okrem MMM i 

Furčiansky maratón v Košiciach a Podvihorlatský maratón so štartom a cieľom v Michalovciach. 
Veľkým záujmom a kvalitnými časmi sa zaskvel i Malý štrbský maratón na trati medzi Štrbou a Liptovskou 

Tepličkou pod Tatrami v celkovej dĺžke 31,8 km. 
Novým podujatím zaradeným premiérovo do VVCV bol Prešovský polmaratón, ktorý dostal prívlastok mladší 

brat MMM. Bodované boli i behy na 10 km a 15 km. A tak si pretekári mohli vybrať dĺžky tratí podľa svojho gusta. 
Do celkového hodnotenia sa každému pretekárovi započítavalo 6 najlepšie bodovaných výsledkov a ako 

bonus ešte po 5 bodov za účasť na každom absolvovanom podujatí. 
Body získalo spolu 2895 súťažiacich, čo je o 423 viac ako vlani. K veľkému počtu účastníkov na týchto 

podujatiach prispela už tradične kvalitná organizácia a tiež i zabezpečenie spoločného autobusu na podujatia zo 
strany Maratónskeho klubu s tradičným odchodom z Košíc a pokusne i z Prešova. 

Jednotlivé podujatia boli otvorené i pre zahraničných bežcov, tí sa však v celkovom poradí, na rozdiel od 
minulých ročníkov, nepresadili. 

Medailistom v jednotlivých vekových kategóriách a tiež najlepším v celkovom poradí bez rozdielu veku boli 
ocenenia odovzdané posledný novembrový štvrtok na slávnostnom podujatí spojenom s vyhodnotením MMM. 

Absolútny víťaz potvrdil paradox veku 
Najviac bodov v rámci celého seriálu získal 41-ročný Prešovčan v drese TJ Obalservis Košice Marek 

Mockovčiak, ktorý zároveň zvíťazil v kategórii od 40 do 49 rokov. 
„Určite som nečakal, že zvíťazím v celkovom poradí bez rozdielu veku, ale strašne ma to potešilo, pretože už 

som bol niekoľkokrát druhý a niekoľkokrát tretí. Prvé miesto mi zatiaľ chýbalo. Byť aj celkovým víťazom je super. 
Nechystal som sa špeciálne, bežal som od preteku k preteku, pretože do tohto seriálu sú zaradené tradičné 
preteky, ktoré pravidelne behávam,“ dodal po prevzatí ocenení. 

Druhý najvyšší bodový zisk zaznamenal bežecký objav tejto sezóny 29-ročný Andrej Antal, ktorý sa do Košíc 
pred pár rokmi prisťahoval z Trnavy za prácou. Zároveň si pripísal triumf v kategórii do 39 rokov. 

Bronz v celkovom poradí si do Spišskej Novej Vsi odniesol 43-ročný Tomáš Kamas, zároveň druhý v 

kategórii od 40 do 49 rokov. Oproti vlaňajšku si v celkovom poradí pohoršil o jednu priečku, hoci získal o 27 
bodov viac ako pred rokom. 

Víťazmi ďalších vekových kategórií sa okrem vyššie spomenutých Mockovčiaka a Antala stali Štefan Rácz z 
KOB Kysak (od 50 do 59 rokov - bez rozdielu veku šiesty), Mikuláš Vrábel z Vranova nad Topľou (od 60 do 69 
rokov - celkovo 12.), Zoltán Papp z Veľkých Kapušian (od 70 rokov - celkovo 63.) a Milan Fabrici z TJ Obalservis 
Košice (u juniorov - celkovo 18.) 

Najlepšou je učiteľka umenia 
Medzi ženami v celkovom poradí bez rozdielu veku dominovala vekom 47- ročná veteránka Mahuliena 

Krištanová z Vranova nad Topľou, ktorá v civile pôsobí ako stredoškolská učiteľka telesnej výchovy a umenia na 
jednom z košických gymnázií. 
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Zároveň zvíťazila v kategórii od 40 do 49 rokov. Na otázku, či očakávala prvenstvo, odpovedala kladne a 
pokračovala: 

„Zúčastnila som sa šiestich pretekov. Už po troch som videla, že keď sa mi podarí kvalitne zabehnúť všetkých 
šesť, mohla by som vyhrať.“ 

Spoločnosť na pomyselnom stupni víťazov jej robili strieborná 26-ročná Andrea Hudáková z Active life Košice 
(zároveň prvá v kategórii do 39 rokov) a bronzová Alena Farkašová z AC Michalovce (zároveň druhá do 39 
rokov). 

V ďalších vekových kategóriách okrem spomenutej Krištanovej a Hudákovej zvíťazili Sviťanka Danica Božová 
v drese Bežeckého klubu Poprad (od 50 do 59 rokov - bez rozdielu veku štvrtá) a Alžbeta Tiszová z Košíc (od 60 
rokov - bez rozdielu veku 11.). 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Krok za krokom medzi elitu 
[05.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 
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Ján Karašinský 
V minulosti bola Spišská Nová Ves stabilný účastník najvyššej hokejovej súťaže. Naposledy hrala v extralige 

pred deviatimi rokmi. Odvtedy zažila viacero výkonnostných i ekonomických vzostupov a pádov. Úspešné sezóny 
v prvej lige striedala s nevydarenými epizódami. 

Tréner a športový manažér hokejistov Spišskej Novej Vsi RICHARD RAPÁČ zvažuje aj svoju hráčsku 

výpomoc 
Z predošlých deviatich sezón, ktoré HK Spišská Nová Ves odohral v druhej najvyššej súťaži, bola jeho 

najlepším výsledkom finálová účasť ešte z ročníka 2014/2015. Súčasní funkcionári hokejového klubu by radi 
tento výsledok v niektorej z najbližších sezón prekonali. 

„Našou víziou je v horizonte troch – štyroch rokov vrátiť klub do extraligy. Aj v spolupráci s mestom robíme 
všetko pre to, aby sme boli úspešní. Ideme na to postupnými krokmi,“ hovorí riaditeľ klubu Peter Potenga, ktorý 
do tejto funkcie nastúpil na začiatku predošlej sezóny. 

„Našou prioritou bolo stabilizovať klub z finančnej stránky, trápili nás dlhy z minulosti. Aj preto sme do tejto 
sezóny išli so skromnejšími cieľmi. Stanovili sme si, že chceme skončiť do piateho miesta. Zároveň sme sa začali 
viac venovať marketingovej stránke klubu, čo v minulosti nebývalo zvykom. Snažíme sa čo najviac informovať o 
dianí v klube, aby sme si získali dôveru fanúšikov a aj potenciálnych sponzorov. Robíme rôzne akcie na 
zviditeľnenie klubu, chceme ľuďom zvonka ukázať, že to myslíme s hokejom seriózne,“ konštatuje Potenga. 

HRÁČI SÚ PROFESIONÁLI 
V Spišskej Novej Vsi fungujú tento rok s rozpočtom 200 000 eur, ktorým musia vykryť fungovanie 

seniorského A-tímu aj všetkých mládežníckych družstiev. Funkcionári zároveň pracujú na znižovaní 60-tisícového 
dlhu z minulosti, z ktorého zmazali už skoro polovicu. Záväzky vyrovnávajú postupne formou splátkových 
kalendárov tak, aby nenarušili fungovanie klubu. 

„Sponzori sa postupne vracajú späť k podpore hokeja. Predošlé sezóny boli na Spiši ako na hojdačke. Keď sa 
prestalo hrať o špicu, sponzori na hokej zanevreli. Bolo ťažké postaviť klub opäť na nohy, dostať ho na určitú 
úroveň. Museli sme pristúpiť aj k niektorým ráznym krokom, aby sme sezónu zvládli v rámci našich finančných 
možností a mali šancu v najbližších rokoch posunúť sa vyššie,“ podotýka riaditeľ HK Spišská Nová Ves. Jedným 

z opatrení bolo, že do súťaže neprihlásili juniorský tím. 
„Bolo to ťažké rozhodnutie, no zvolili sme si cestu, že vybraných hráčov z dorastu posunieme do seniorského 

tímu. V tomto smere nám padol vhod model podpory mladých hokejistov zo strany zväzu.“ Prvá liga, ktorá v tejto 
sezóne už nesie názov Slovenská hokejová liga, prešla rovnako ako najvyššia súťaž pod správu SZĽH, ktorý ju 
športovo a organizačne zastrešuje a klubom pomáha tiež finančne. Okrem iného formou dotácie na hráčov do 23 
rokov. Každý tím SHL môže mať v kádri sedem mladých hokejistov, na ktorých zväz prispeje sumou 4000 eur za 
hráča. V tejto dotácii je zahrnutý príspevok na materiálne zabezpečenie hráčov, stravu a prepravu pre A-mužstvo. 

„Naši hráči fungujú ako profesionáli. Samozrejme, je určitý rozdiel medzi hráčom z prvej a štvrtej formácie. Aj 
vďaka podpore zväzu za štarty mladých hráčov sú aj oni finančne ohodnotení,“ hovorí Potenga. 

PROJEKT DARCOVSKEJ SMS 
Ako už spomenul, v klube kladú dôraz na rôzne akcie slúžiace na jeho zviditeľnenie a tiež vybudovanie 

úzkeho vzťahu s fanúšikmi. V minulej sezóne napríklad jeden z nich dostal možnosť stráviť deň s tímom vrátane 
tréningu a prípravy na zápas. Túto akciu plánujú na Spiši zopakovať aj v tejto sezóne, onedlho na zimnom 
štadióne otvoria fanshop a začnú s detským programom. 

Ušľachtilý cieľ sleduje projekt Darcovskej SMS, ktorý bol spustený na začiatku sezóny. V rámci neho môžu 
fanúšikovia zaslaním SMS v sume 2 eurá podporiť malých hokejistov v klube, ktorým sa následne za vyzbierané 
peniaze zakúpi nové športové vybavenie a pomôcky. 

EXTRALIGA BY ZVÝŠILA ROZPOČET 
HK Spišská Nová Ves Zdroj: facebook.com/pg/hkspisskanovaves 
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Po 23. kole sú hokejisti Spišskej Novej Vsi v tabuľke na šiestom mieste. Toto priebežné umiestnenie chcú v 

zostávajúcom priebehu sezóny vylepšiť. „Ak by sa nám podarilo postúpiť v play-off do finále, boli by sme 
maximálne spokojní. A to najmä kvôli našim fanúšikom,“ zdôrazňuje Potenga. 

Ak by chceli Spišiaci v budúcnosti hrať extraligu, museli by súčasný rozpočet 200 000 eur navýšiť možno až 
trojnásobne. 

„V tomto smere by nám pomohli partneri klubu. Dostali sme už prísľuby. Zároveň by sme mohli počítať s 
podporou mesta a tiež s vyšším príjmom zo vstupného. Na najvyššiu súťaž by chodilo viac divákov ako na prvú 
ligu,“ konštatuje Potenga. Z kolektívnych športov sa hrá v Spišskej Novej Vsi najvyššia súťaž len v mužskom 

basketbale. 
JEDEN Z NAJNIŽŠÍCH ROZPOČTOV 
V Spišskej Novej Vsi hokejovo vyrastali bratia Hudáčkovci, Rapáčovci, Martin Bakoš, Pavol Skalický, zo 

staršej generácie Ľubomír Vaic a Stanislav Jasečko. Práve jeden z týchto známych odchovancov sa výraznou 
mierou podieľa na chode hokejového klubu. Richard Rapáč je totiž hlavným trénerom A-mužstva a zároveň aj 
jeho športovým manažérom. 

„Do sezóny sme išli s tým, že chceme v prvom rade stabilizovať klub. Výsledkovo sa nám vcelku darí, hoci 
máme jeden z najnižších rozpočtov v súťaži,“ povedal Rapáč. 

Pre porovnanie, najväčší ašpirant na postup do extraligy Bratislava Capitals pred sezónou avizoval, že len na 
platy bude mať vyčlenených 500 000 eur. V Martine sa rozpočet na túto sezónu pohybuje na úrovni 400 000 eur, 
v Dubnici nad Váhom približne 300 000 eur. 

„Náš dlhodobý cieľ je vrátiť Spišskú Novú Ves do extraligy. Ľudia v meste si to zaslúžia,“ potvrdzuje Rapáč 

slová riaditeľa klubu. „Pred dvoma rokmi chodilo na hokej menej ako dvesto ľudí. Teraz dosahujeme návštevy 
800 – 900 divákov. Ľudia cítia, že chceme niečo s hokejom v meste urobiť, že sa naozaj snažíme,“ hovorí 
hokejista, ktorý kariéru ukončil po sezóne 2017/2018, keď hrával v Poprade a Liptovskom Mikuláši. V 
nasledujúcom ročníku nastúpil ešte na jeden zápas za Spišskú Novú Ves, viac mu zdravotné problémy 

nedovolili. 
HRAJÚCI TRÉNER 
Na Spiši sa v poslednej dobe snažia fanúšikov zaujať aj niečím iným ako len samotným hokejovým 

produktom, čo je aj Rapáčova zásluha. „Chcel som uskutočniť niektoré nápady, ktoré som mal ako hráč možnosť 
zažiť v zahraničí. Týmito vecami sa snažíme zaujať ľudí a tiež urobiť niečo v prospech charity a ľudí s ťažším 
životným osudom. Radi by sme postupne vytvorili okolo hokeja komunitu ľudí, v rámci ktorej si budú všetci 
navzájom pomáhať,“ vyjadril sa Rapáč, ktorý v minulosti pôsobil v českých kluboch z Liberca a Litvínova a vo 
švajčiarskom Zugu. 

Od tejto sezóny už ale najvýchodnejšieho účastníka našej prvej ligy vedie z lavičky hráčov, z ktorých niektorí 
sú vekovo starší ako on. Sú nimi odchovanci klubu Miroslav Vantroba, Michal Findura, František Koky a Lukáš 
Novák. „Náš káder je postavený na domácich hráčoch. Utvorili sme z nich zdravé jadro a doplnili viacerými 
mladými chalanmi, ktorí chcú tvrdo pracovať a posunúť sa hokejovo niekam vyššie,“ hodnotí Rapáč, ktorého jeho 
zverenci už od začiatku sezóny presviedčajú, aby mužstvu pomohol aj priamo na ľade. 

Výnimočne to urobil v piatkovom zápase proti Považskej Bystrici (3:2sn), ktorý bol venovaný pomoci deťom na 
onkológii v Košiciach. Tú Rapáč spolu s niektorými hráčmi predtým navštívil osobne, deťom priniesli rôzne 
darčeky. Následne zo zápasu proti Považskej Bystrici venovali košickej onkológii časť z vyzbieraného vstupného. 

Tento zápas možno nebol pre Rapáča posledný v sezóne a pozíciu hrajúceho trénera si vyskúša opäť. 
„Chalani ma lámu naozaj pravidelne. Všetko sa však odvíja od môjho zdravotného stavu. Uvidím, možno ak 
budeme po Novom roku v tabuľke niekde v prvej trojke, tak nad tým začnem viac uvažovať. Na druhej strane 
neviem, či by to bolo dobré pre mužstvo, keby som ako tréner začal ešte aj pravidelne hrávať. Aby to nenarušilo 
vzájomné vzťahy,“ hovorí 32-ročný tréner, ktorý si zároveň robí v Prahe trénerskú B-licenciu a kladie dôraz na to, 
že sa má neustále vzdelávať. 

Preto nedávno z pozície športového manažéra predostrel ponuku Róbertovi Spišákovi, aby mu pri mužstve 
pomohol ako asistent a mal možnosť niečo sa od neho naučiť. Rapáč zároveň spolu s ďalšími prvoligovými 
trénermi absolvoval už aj prvé stretnutie s trénerom reprezentácie Craigom Ramsaym a ďalšími odborníkmi na 
spoločnom seminári, kde sa hovorilo o nových poznatkoch v oblasti trénerskej metodiky. Denník Šport 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 24. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
0 : 2 
HC Topoľčany Topoľčany 
(0:1, 0:0, 0:1) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
4 : 5 pp 
Bratislava Capitals Bratislava 
(2:1, 0:1, 2:2, 0:1) 
HK Gladiators Trnava Trnava 
3 : 4 pp 



MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:1, 2:2, 0:1) 
HK Martin Martin 
11 : 2 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
(3:0, 6:1, 2:1) 
MsHK Žilina Žilina 
4 : 2 
HK Levice Levice 
(1:1, 3:0, 0:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_Kurzove_Zvyhodnenie’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Tie najkrajšie slovenské Vianoce sú v Poprade 
[04.12.2019; Noviny Poprad; Titulná strana; s. 1,2; jhl] 

 
 

Program Popradské Vianoce 2019, ktorý sa začal v prvú adventnú nedeľu 1. decembra bude plný rozmanitých 
podujatí. V tomto týždni bude najdôležitejšou udalosťou Príchod Mikuláša. Ten sa so všetkými deťmi stretne 5. 
decembra o 17. hod. na Námestí sv. Egídia. Jeho príchod bude spojený s rozsvietením nádhernej a bohatej 
vianočnej výzdoby. Deti sa môžu tešiť na populárnych Oteckov, Fíha Tralala a nebudú chýbať ani čerti s anjelmi. 
Sladké mikulášske darčeky sú pripravené pre všetky deti a vianočnú atmosféru obohatí veľkolepý pyromuzikálny 
ohňostroj. Putujúci Mikuláš zavíta do jednotlivých častí mesta v nedeľu 8. decembra. 

Program Vianoc pokračuje 7. decembra o 19. hod. v divadelnej sále Domu kultúry komédiou s Annou 
Šiškovou a Adym Hajdu o netradičnom manželskom páre Otvorené manželstvo. V nasledujúci deň - 8. decembra 
o 18. hod. sa uskutoční II. adventný vežový koncert, ktorý bude spojený s rozsvietením 2. adventného svetla, a to 
v podaní DH Tatramat Matejovce. 

V gréckokatolíckom Chráme sv. Petra a Pavla v Poprade je 12. decembra o 18 hod. pripravený exkluzívny 
Vianočný koncert amerických hudobníkov - speváčky Nataschy Wrigt a klaviristu i skladateľa Alfreda McCraryho v 
sprievode slovenského komorného kvarteta La Speranza. 

XVII. tradičný vianočný jarmok na Námestí sv. Egídia v Poprade sa bude konať od 13. do 15. decembra. V 
bohatom sprievodnom programe vystúpia známe tváre a skupiny (plagát je na 12. str.) Množstvo remeselníkov 
predstaví ľudovo–umeleckú tvorbu, prezentáciu ľudových tradícií a pripravená je aj pravá vianočná kapustnica. 

Súčasťou tradičného vianočného jarmoku bude 14. decembra o 18. hod. vianočný koncert Prostonárodná 
vianočná omša, ktorý sa uskutoční v evanjelickom Kostole svätej Trojice na Námestí sv. Egídia. V ňom sa 
predstaví Slovenský spevácky zbor Adoremus a Mucha Quartet. 15. decembra o 15. hod. sa v evanjelickom a. v. 
Kostole sv. Trojice v Poprade – Veľkej uskutoční XXII. vianočný koncert veľčianskych cirkevných spevokolov, 
žiakov ZŠ s MŠ. A.W. Scherfela v Poprade s názvom Posolstvo Vianoc 2019. Zároveň sa o 18. hod. na Námestí 
sv. Egídia v Poprade uskutoční III. adventný vežový koncert, ktorý je spojený s rozsvietením 3. adventného 
svetla. 

(Pokračovanie na str. 2) 
(Dokončenie zo str. 1) 
V divadelnej sále Domu kultúry sú pripravené ďalšie vianočné koncertné programy. 17. decembra o 16. hod. 

muzikál Za novými zážitkami tatranskými chodníčkami v podaní detí a učiteliek zo Súkromnej materskej školy 
Stella v Poprade. 18. decembra o 18. hod. je pripravený koncertný program Vianočné putovanie, ktorí pripravili 
žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Poprade. 21. decembra o 18. hod. zaznejú 
v programe Zvestujeme vám radosc tradičné spišské koledy v netradičnom hudobnom spracovaní, ktoré 
predstaví: FS Vagonár, Suita kráľa Mateja, La SPERANZA a hosť programu DFS Letnička. 22. decembra o 10. 
hod. sa predstaví s komediálnou family show Sranda banda a Vianoce. Vymeniť svoju hračku s kamarátom, 
alebo darovať hračku pod vianočný stromček môžu deti s rodičmi v Dome kultúry na Malej detskej burze hračiek a 
rozprávkových kníh, ktorá sa uskutoční 22. decembra o 11. hod. a od 18. hod. sa na námestí opäť rozozvučia 
vianočné koledy a melódie v rámci IV. adventného vežového koncertu, ktorý je spojený s rozsvietením 4. 
adventného svetla v podaní DH Popradčanka. Tá zároveň odprezentuje Vežový štedrovečerný koncert, ktorý sa 
uskutoční 24. decembra o 21.30 hod. na Námestí sv. Egídia. 

Popradské Vianoce budú tradične aj na ľade. Popradčania budú mať možnosť bezplatného korčuľovania 25. a 
31. decembra vždy od 14. hod. na Zimnom štadióne mesta Poprad. 

Veľkú tradíciu má v Poprade aj živý betlehem, ktorý Popradské Vianoce spestrí 25. decembra o 18. hod. Herci 
z divadla v Spišskej Novej Vsi svojím biblickým príbehom so živými zvieratkami potešia v čase Vianoc malých aj 

veľkých divákov. 
Na druhý sviatok vianočný 26. decembra o 18. hod. v divadelnej sále Domu kultúry odohrajú slovenskí 

hudobníci zoskupení okolo multižánrového huslistu Jána Berkyho Mrenicu koncert - Gypsy Jazz SK s hosťom - 



Karin Sarkisjan z Arménska. Koncert je obohatený o vianočné piesne a koledy. Vstupenky s nulovou hodnotou na 
miesta si môžete vyzdvihnúť v MIK 052 / 436 11 92. 

27. decembra o 14. hod. sa v Mestskom útulku pre túlavé a opustené psy uskutoční podujatie Vianoce a 
opustené psíky, počas ktorého môžu ľudia s dobrým srdcom prísť vyvenčiť psíkov a priniesť im darčeky pod 
vianočný stromček. 28. decembra o 16. hod. sa divadelná sála Domu kultúry rozozvučí ľudovou hudbou Stana 
Baláža a jeho hosťa Štefana Šteca. 

Najmenší sa rozlúčia so starým rokom na Predsilvestrovskej detskej show Uja Ľuba v nedeľu 29. decembra o 
16. hod. v DK. 

Špeciálny program pripravili na čas Vianoc aj Tatranská galéria, Podtatranské múzeum či kino Tatran. 
Kompletný program festivalu Popradské Vianoce dostali Popradčania v minulých dňoch do svojich schránok a 
nájdu ho aj na webovom sídle mesta Poprad. (jhl) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Krátko zo športu 
[04.12.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; ppv] 

 
 

* POPRADSKÉ líšky odohrali v nedeľu 1. decembra zápas 11. kola ženskej hokejovej Extraligy na ľade 
Prešova. Zvíťazili 4:2 a upevnili si prvú priečku v tabuľke. V sobotu 7. decembra budú hostiť zverenkyne Ivana 
Bednára o 18.45 hod. Spišskú Novú Ves. 

* BASKETBALISTI BK Iskra Svit prehrali minulý týždeň v stredu v zápase 13. kola SBL s domácou Spišskou 
Novou Vsou 87:96. Dnes, t. j. v stredu 4. decembra privítajú v Iskra Aréne o 18. hodine Komárno a v sobotu 7. 
decembra pocestujú do Levíc. 

* SPOLOK nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť zorganizoval v Poprade v nedeľu 24. novembra 
bowlingový turnaj svojich členov, ktorý vyhral Štefan Kopčík zo ziskom 280,35 b. a priemerom 123,33. O deň 
neskôr usporiadal tento spolok aj šachový turnaj – Memoriál Jána Gajdoša za účasti šachistov z Levoče, 
Humenného a Popradu. Tu sa najviac darilo Pavlovi Minarčákovi so ziskom piatich bodov. (ppv) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. 24.kolo SHL ligy: Bučko si založil účet v Žiline, o triumfe lídra rozhodol 

bývalý hráč Nitry 
[04.12.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 20:26; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/24kolo-shl-ligy-bucko-si-zalozil-ucet-v-ziline-o-triumfe-lidra-
rozhodol-byvaly-hrac-nitry/96711 

 
 

Hokejová SHL liga mala v stredu na programe zápasy 24.kola. 
SHL liga 2019/20 - 24.kolo - 4.12.2019 
SKALICA - TOPOĽČANY 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 9. Pätoprstý (Miklík, Tomčák), 60. Pätoprstý, Rozhodovali: Vido – Drblík, Ševčík, Vylúčení: 4:7, navyše 

Ďurčo (Topoľčany) 2+10 za napadnutie zozadu, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 48:23, 747 divákov. 
Skalica: Trutt - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, P. Kotzman - Okoličány, Šmída, Štumpf - 

Trnka, Pulščák, Klučiar - Koziot, Jaša, A. Kotzman - Trenčan, Nemec, Dvonč. 
Tréner: Michal Ružička. 
Topoľčany: Kompas - Huba, Ďurčo, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bystričan, Bulák, Podstavek - Kluka, Tomčák, 

Miklík - Pätoprstý, Uhnák, Bečka - Gergel, Laššo, Pekarčík - Olejník, Kubek, Špankovič. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - BRATISLAVA 4:5pp (2:1, 0:1, 2:2 - 0:1) 

Góly: 1. Havrila (Václav, Boldižár), 4. Kövér (Vartovník, Alvo), 44. L. Novák (Vartovník), 50. Havrila (Kövér) - 
10. T. Varga (Martinelli, Bohunický), 38. Buc (Slovák, Sloboda), 42. T. Varga, 55. Slovák, 62. T. Varga (Buc), 
Rozhodovali: Snášel - Ordzovenský, Wolf, Vylúčení: 4:10, navyše Selleck (Bratislava) 5+DKZ za napadnutie 
hlavy a krku, Presilovky: 2:1, Oslabenia: 0:1, Strely: 36:51, 873 divákov. 

Spišská Nová Ves: M. Nagy - Alvo, Česánek, Boldižár, Bdžoch, Vantroba, Božoň, Knižka, Chovanec - Kövér, 

Vartovník, L. Novák - Koky, Václav, Havrila - Ondov, Halász, Findura - Polomský, R. Štrauch, Hamráček. 
Tréner: Richard Rapáč. 
Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Bohunický, Sloboda, Biro, Bača, Jankovič, Lukáčik - T. Varga, Buc, R. Varga 

- Vašaš, Slovák, Selleck - D. Hudec, Kalináč, Surovka - Šálka, Smolka, Danišovský. 
Tréner: Peter Oremus. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/24kolo-shl-ligy-bucko-si-zalozil-ucet-v-ziline-o-triumfe-lidra-rozhodol-byvaly-hrac-nitry/96711
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/24kolo-shl-ligy-bucko-si-zalozil-ucet-v-ziline-o-triumfe-lidra-rozhodol-byvaly-hrac-nitry/96711


TRNAVA - DUBNICA 3:4pp (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1) 
Góly: 16. Kamenický (Hrbáčik, Mrázik), 41. Kamenický (Burian), 59. Mrava (Ševčík) - 39. Hudák (Kanaet, 

Lantoš), 42. Matějka (Švec), 58. F. Šedivý (Jakúbek), 65. Homer (Kristín, Jakúbek), Rozhodovali: Bachúrik - 
Stankovič, Kiepeš, Vylúčení: 7:3, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:1, Strely: 33:38, 186 divákov. 

Trnava: Bartozel - Schmidt, Sliva, Klein, Burian, Mrázik, Jakab, Litavec - Bobál, Beták, Jurák - Kamenický, 
Hrbáčik, Mrava - Lukačovič, Lindeman, Šúry - Marguš, Ševčík, Szalay. 

Tréner: Štefan Mega. 
Dubnica: Lakosil - Homer, Švec, Hefka, Trška, Košecký, Fančovič, Plavecký, Dúžek - Matějka, Ďuriš, Kristín - 

F. Šedivý, Nemček, Jakúbek - Lantoš, Hudák, Kanaet - Klimenta, Prna, Bodnár. 
Tréner: Jozef Zavadil. 
MARTIN - POVAŽSKÁ BYSTRICA 11:2 (3:0, 6:1, 2:1) 
Góly: 14. Pokrivčák (Murček, Videlka), 18. Poliaček (Brezniak, Langhammer), 19. Dírer (Žiak), 26. Žiak (A. 

Nauš, Burzík), 28. Paulíny (Dvořák, Tabaček), 30. Žiak (t.s.), 31. Rudzan (Jurášek, Burzík), 33. Brezniak 
(Langhammer, Poliaček), 33. Burzík, 41. Videlka (Dvořák, Langhammer), 55. Videlka (Murček) - 36. J. Zlocha 
(Cíger, Niník), 49. Drevenák (Švantner), Rozhodovali: Valko - Šotek, Makúch, Vylúčení: 3:5, Presilovky: 2:0, 
Oslabenia: 0:0, Strely: 44:32, 550 divákov. 

Martin: Gavalier - Matejka, Tabaček, Dvořák, Burzík, Šimon, Rusina, Babka, Themár - Videlka, Murček, 
Pokrivčák - Brezniak, Langhammer, Poliaček - A. Nauš, Jurášek, Žiak - Dírer, Paulíny, Rudzan. 

Tréner: Ernest Bokroš. 
Považská Bystrica: Lamper (26. Kmošena) - Augustín, Nahálka, Šefčík, L. Ďurkech, Knudsen, Niník, Pelech, 

Rodionov - M. Dolinajec, J. Zlocha, Cíger - Ligas, Dmitriev, Drevenák - Mokrohajský, Rufati, Švantner - Krieger, 
Turan, Németh. 

Tréner: Juraj Firit. 
ŽILINA - LEVICE 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) 
Góly: 5. Záhradník (Ondruš, Nádašdi), 23. M. Bučko (Chlepčok), 32. Záhradník (M. Bučko, Macek), 39. 

Kokavec (Ondruš, Chlepčok) - 16. Vorobyev (M. Novák), 57. Mrázik, Rozhodovali: P. Korba - Riš, Janiga, 
Vylúčení: 11:11, navyše Dubeň (Žilina) 5+DKZ za hrubosť, M. Novák (Levice) 5+DKZ za hrubosť, Presilovky: 1:2, 
Oslabenia: 0:0, Strely: 24:32, 207 divákov. 

Žilina: Mikoláš - Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, M. Bučko, Coma, Housa, Dubina - S. Rehák, Minárik, 
Markovič - Kokavec, Ondruš, D. Rehák - Macek, Prášil, Záhradník - Chlepčok, P. Halama, Magdolen. 

Tréner: Stanislav Škorvánek. 
Levice: Kožiak - Šturdík, M. Novák, Bujanov, Cebák, Kudrna, P. König, Kosorín, Adámik - Tužinský, Klenko, 

Sarvaš - Kropotin, M. Mrázik, Vorobyev - Piačka, Mihálik, Tábi - R. Svitana, Romanov, Gubo. 
Tréner: Pavel Takáč. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Pastoračné centrum v osade 
[04.12.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ján Mečiar] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „Takmer tri kilometre museli až doteraz chodiť pešo do kostola veriaci z Letanovskej 
osady. Po piatich rokoch sa tieto púte končia. Po zdĺhavej výstavbe otvorili priamo v osade misijné a komunitné 
centrum. Medzi obyvateľmi bol oň obrovský záujem.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Toto komunitno-pastoračné centrum je úplne nové od základov. Dá sa povedať, že 
miestni chlapi z osady si ho postavili vlastnými rukami.“ 

Marián Sivoň, farár Letanovskej farnosti: „V tejto osade vlastne nič okrem domov nie je, hej a ja som veľmi 
chcel, aby tu niečo mali, kde sa stretnú, kde proste budú nejaké duchovné a kultúrne aktivity a rôzne iné.“ 

Matúš Gavlák: „Farár z Letanovskej farnosti hovorí o tomto centre ako o multifunkčnom objekte. Vyrástlo z 
podpory veriacich aj sponzorov. Okrem svätých omší tu bude priestor aj pre kultúrne aktivity. Preto bude oltár 
počas nich oddelený od zvyšného priestoru.“ 

Slavomír Záhornadský, starosta Letanoviec: „Cieľom ako toho u pána farára bolo to, aby vlastne ako boli 
bližšie ako takisto k nim a aby boli prístupné nielen tie pastoračné, ale možno aj ako aktivity komunitného 
charakteru.“ 

Matúš Gavlák: „Takéto centrá nie sú v osadách bežné. Podľa biskupa je dôvod úplne prozaický.“ 
Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup: „Nie je to bežné, lebo väčšinou považujeme ich za súčasť 

cirkvi, majú priestor v chrámoch.“ 
Marián Sivoň: „Rómovia sú veriaci. Rómovia sú väčšinou veriaci.“ 
(začiatok ankety) 
Obyvatelia osady 
Opýtaný 1: „Budeme chodiť pravidelne. Prekvapenie máme.“ 
Opýtaný 2: „Máme aspoň nejaký kostol, aby sme tam chodili, že aj pre nás kresťanov, aby sme mali čomu 

veriť.“ 
(koniec ankety) 
Matúš Gavlák: „Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 



[Späť na obsah] 

 
 

11. V nominácii Olympijského tímu na zápas so SR 20 aj ruský rodák Fominych 
[04.12.2019; dobrenoviny.sk; 16:55; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176128/v-nominacii-olympijskeho-timu-na-zapas-so-sr-20-aj-rusky-rodak-
fominych 

 
 

Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok 
Bratislava 4. decembra (TASR) - V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej 

hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik 
Hrehorčák. Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal 
ruského občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 
Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera 
Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. 

Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor 
najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v 
nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. „Fominych sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho 
potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na reprezentačnej úrovni," uviedol pre web 
hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. 

Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 
reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. „Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave 
absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť 
olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. 
Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku," povedal Šatan na margo 
vytvorenia olympijského tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner „dvadsiatky" Róbert Petrovický: „Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto 
možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a 
zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta." 

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC"05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové 

Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC"05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK 
Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 

Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex 
Tamáši (obaja HC"05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Dukla 
Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub 
Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, 
asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

12. V nominácii Olympijského tímu na zápas so SR 20 aj ruský rodák Fominych 
[04.12.2019; dobrenoviny.sk; 16:55; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176129/v-nominacii-olympijskeho-timu-na-zapas-so-sr-20-aj-rusky-rodak-
fominych 

 
 

Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok 

https://www.dobrenoviny.sk/c/176128/v-nominacii-olympijskeho-timu-na-zapas-so-sr-20-aj-rusky-rodak-fominych
https://www.dobrenoviny.sk/c/176128/v-nominacii-olympijskeho-timu-na-zapas-so-sr-20-aj-rusky-rodak-fominych
https://www.dobrenoviny.sk/c/176129/v-nominacii-olympijskeho-timu-na-zapas-so-sr-20-aj-rusky-rodak-fominych
https://www.dobrenoviny.sk/c/176129/v-nominacii-olympijskeho-timu-na-zapas-so-sr-20-aj-rusky-rodak-fominych


Bratislava 4. decembra (TASR) - V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej 
hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik 
Hrehorčák. Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal 
ruského občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 
Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera 
Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. 

Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor 
najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v 
nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. „Fominych sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho 
potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na reprezentačnej úrovni," uviedol pre web 
hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. 

Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 
reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. „Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave 
absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť 
olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. 
Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku," povedal Šatan na margo 
vytvorenia olympijského tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner „dvadsiatky" Róbert Petrovický: „Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto 
možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a 
zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta." 

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC"05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové 

Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC"05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK 
Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 

Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex 
Tamáši (obaja HC"05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Dukla 
Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub 
Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, 
asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Šatan predstavil záložný tím pre reprezentáciu: Manažérom je Pálffy, v 

mužstve je aj jeden Rus! 
[04.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 16:20; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/917741/satan-predstavil-zalozny-tim-pre-reprezentaciu-manazerom-je-palffy-v-
muzstve-je-aj-jeden-rus/ 

 
 

Otvoriť galériu 
V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v 

piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik Hrehorčák. 
Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského 

občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 
Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 

Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera 
Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. 
Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor 
najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v 
nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. “Fominych sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho 
potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na reprezentačnej úrovni,” uviedol pre web 
hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. 

Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 
reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. “Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave 
absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť 

https://www.cas.sk/clanok/917741/satan-predstavil-zalozny-tim-pre-reprezentaciu-manazerom-je-palffy-v-muzstve-je-aj-jeden-rus/
https://www.cas.sk/clanok/917741/satan-predstavil-zalozny-tim-pre-reprezentaciu-manazerom-je-palffy-v-muzstve-je-aj-jeden-rus/


olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. 
Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku,” povedal Šatan na margo 
vytvorenia olympijského tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner “dvadsiatky” Róbert Petrovický: “Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto 
možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a 
zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta.” 

Nominácia Olympijského tímu SR na výcvikový tábor v Žiline a prípravný zápas proti SR 20 (12. a 13. 
decembra 2019, zdroj: hockeyslovakia.sk) 

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové 

Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK 
Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 

Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex 
Tamáši (obaja HC’05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Dukla 
Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub 
Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, 
asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah 

Foto: 
Žigmund Pálffy (vľavo) v rozhovore s Richardom Lintnerom a Ľubomírom Višňovským. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

14. V nominácii Olympijského tímu SR aj ruský rodák, GM bude Pálffy 
[04.12.2019; hokejportal.net; Slovensko Reprezentácia; 13:41; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-nominacii-olympijskeho-timu-aj-hrehorcak-a-rusky-rodak-
fominych/96702 

 
 

V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v 
piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik Hrehorčák. 

Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 
Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera 
Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. 
Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor 
najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v 
nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. “Fominych sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho 
potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na reprezentačnej úrovni,” uviedol pre web 
hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. 

Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 
reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. “Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave 
absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť 
olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. 
Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku,” povedal Šatan na margo 
vytvorenia olympijského tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner “dvadsiatky” Róbert Petrovický: “Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto 
možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a 
zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta.” 

Nominácia Olympijského tímu SR na výcvikový tábor v Žiline a prípravný zápas proti SR 20 (12. a 13. 
decembra 2019, zdroj: hockeyslovakia.sk) 

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové 

Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK 
Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 

Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex 
Tamáši (obaja HC’05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Duk la 
Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub 
Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-nominacii-olympijskeho-timu-aj-hrehorcak-a-rusky-rodak-fominych/96702
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-nominacii-olympijskeho-timu-aj-hrehorcak-a-rusky-rodak-fominych/96702


Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, 
asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Učiteľky z Dobšinej: Otehotnela aj naša 12-ročná žiačka, dnes už tomu 

lepšie rozumieme 
[04.12.2019; dennikn.sk; Slovensko; 10:12; Juraj Koník] 

 
https://dennikn.sk/1671674/ucitelky-z-dobsinej-otehotnela-aj-nasa-12-rocna-ziacka-dnes-uz-tomu-lepsie-
rozumieme/ 

 
 

V Dobšinej sa za posledných sedem rokov veľa zmenilo. Namiesto chatrčí už najchudobnejší Rómovia žijú 
v nových bytovkách. Odišlo však komunitné centrum a aj terénni pracovníci. 

Zostali Eleonóra Liptáková a Erika Polgáriová známe ako učiteľky z Dobšinej. V Domčeku sa aj po rokoch 
stretávajú s mladými matkami a ich deťmi. Násťročné dievčatá aj staršie mamy učia, ako sa hrať so svojimi deťmi, 
s malými žiakmi sa pripravujú do školy a hrajú výchovné hry. 

„V Bratislave, ďaleko od vašich obľúbených marginalizovaných a sociálne znevýhodňovaných skupín nemáte 
ani tušenia o tom, s akými patovými situáciami sme nútení dennodenne bojovať,“ písali učiteľky v roku 2012. 

V rozhovore rozprávajú aj o tom: 
* ako ich politici odignorovali; 
* v čom sa mýlili v liste z roku 2012; 
* ako naučili chlapca z osady lyžovať; 
* a ako mesto ženám preplácalo časť antikoncepcie. 
Pred siedmimi rokmi ste napísali list v ktorom ste upozornili aj na to, ako vaše žiačky majú deti. Bol 

o mnohých problémoch, ale mladé matky sú symbolom toho, čo sa u vás deje. Zmenilo sa u vás v Dobšinej 
niečo? 

Eleonóra Liptáková: Keď mala naša žiačka v štrnástich prvé dieťa a keď v šestnástich končila povinnú školskú 
dochádzku a bola druhýkrát tehotná, bola to pre nás posledná kvapka. Vtedy sme sa rozhodli napísať list, založil i 
sme Detstvo deťom a náš Domček. 

Prečo majú deti také mladé? 
Erika Polgáriová: Deti, ktoré nemajú v detstve vybudované kvalitné citové väzby, sú lačné po dotyku. Môj žiak 

sa dnes v škole mimoriadne snažil, to uňho nie je bežné. Tak som ho chcela pochváliť, pohladkať. A on sa k tej 
ruke pritúlil ako mačka. Mama má x detí a veľa objatí nezažijú. 

Keď dievčatá prídu do veku, kedy sa začnú páčiť chlapcom, sú lačné po dotyku, pochopení, pritúlení. Zrazu 
dievča zažíva možno prvýkrát v živote pocit, že je pre niekoho výnimočné, niekto sa sústredí len na ňu. Keďže 
nemá dostatok lásky z detstva, nechá sa už ľahko nahovoriť od partnera aj na sex a potom majú deti. 

O akom veku dievčat hovoríte? 
EP: Najmladšiu sme mali dvanásťročnú. V Domčeku sme prišli na to, že je tehotná. Šokovane zisťovala, že to, 

čo sa hýbe v jej bruchu, je dieťa, bola v šiestom mesiaci tehotenstva. Dovtedy nás aj seba len presviedčala, že jej 
iba chutí jesť. Keď som sa o tom naposledy rozprávala s dievčatami na krúžku, tak jedna už vybuchla a pýtala sa 
ma, prečo ma to tak šokuje - veď niektoré ich kamarátky už od jedenástich súložia. 

EL: To ani nie je fér voči tým deťom. Veď nemajú detstvo. 
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Keď ste ten list napísali, objavili sa voči vám aj kritické reči. Počúvali ste aj obvinenia z toho, že ste rasistky? 
EL: Áno. Najviac používali výrazy ako latentný rasizmus. Teraz už sa na tom smejem, predtým mi to bolo tak 

trošku aj ľúto. Aj s Erikou robíme maximum, nemám problém zobrať na ruky a vystískať žiadne bábätko. Je mi 
jedno, či je dieťa rómske alebo nie. Dokonca sme v tom liste nepísali vyslovene o Rómoch, písali sme o rodinách, 
ktoré nedokážu poskytnúť dieťaťu to, čo potrebuje. 

V Dobšinej máme aj veľmi šikovné rómske deti. Mali sme žiačku čistú jednotkárku, hoci nepochádzala 
z najbiednejších pomerov. Na niektoré veci z listu sa po rokoch pozerám inak, aj vďaka tomu, že som v komunite 
veľmi často, chodím do rodín, poznám, ako žijú a bývajú a trochu som na niektoré veci zmenila názor. 

Čo ste v tom liste napísali nesprávne? Kde ste urobili chybu? 
EP: Hlavne sme nechápali dôvody. Mysleli sme si, že to je lenivosť a neochota tých ľudí, vypočítavosť. Teraz 

už vieme, že len nevedia, ako to majú urobiť lepšie. Iba opakujú správanie, ktoré zažili od svojich rodičov. 
Kľúčová je dôvera. Nechajú si poradiť, ak niekomu veria. Keď navyše vidia ovocie, úspešné deti, menia svoje 
správanie s o to väčšou chuťou. Sami v komunite začali replikovať vzorce, ktoré sa naučili u nás v Domčeku. 

EL: Aj ostatní vidia, že život rodín od nás z Domčeka sa zmenil. Išli sme s nimi napríklad na výlet. My sme 
však len zabezpečili autobus. To mama musela pripraviť jedlo, prísť s dieťaťom, na výlet s dieťaťom išli mama 
a otec. 

Kam ste išli? 

https://dennikn.sk/1671674/ucitelky-z-dobsinej-otehotnela-aj-nasa-12-rocna-ziacka-dnes-uz-tomu-lepsie-rozumieme/
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EL: Veľký úspech mala zoologická záhrada v Košiciach, boli sme aj v zoo v Spišskej Novej Vsi, v bábkovom 

divadle, v kine a v Bricklandii v Košiciach, na kúpalisku v Rožňave, v Dobšinskej ľadovej jaskyni, v Tatrách. 
EP: Norika zobrala aj Nikolasa lyžovať. 
EL: Chlapča z chatrčky stálo prvýkrát na lyžiach. Bála som sa, keď som videla, aký stres zažil na mieste činu. 

Všade videl ľudí vo farebnom oblečení, biely sneh, hudba hrala. Skryl sa za mňa a držal sa ma. V Domčeku sme 
mu zabezpečili lyže, lyžiarky a aj oblečenie, ale bol to preňho úplne nový svet. V živote nič také nevidel. Za deň 
sa potom naučil lyžovať. 

Bude ešte niekedy v živote lyžovať? 
EL: Bude, pretože ho zoberiem. 
Čo robíte v Domčeku s najmenšími deťmi? 
EL: Včasná intervencia je to najdôležitejšie. Chodia tam aj mamičky s deťmi krátko po narodení. Vysvetľujeme 

im, ako sa starať o dieťa. Niektorým mamičkám musíme ukázať, ako dieťa prebaliť, že nemôže mať jednu 
pampersku 24 hodín. 

EP: Že nie je dobré jednorazovú plienku sušiť. 
Čo hovoríte matkám? 
EL: Hovoríme im, že keď dieťa plače, nemusí to znamenať len to, že je hladné. Keď novorodenec začne 

plakať, vždy vidíme, že ide fľaša. Poviem mame - len ho rozbaľ, možno mu je teplo, možno potrebuje pritúliť, 
prihovoriť sa. Toto často vôbec nevedia. Základné potreby zabezpečia, dieťatko okúpu, oblečú, nakŕmia a tým sa 
starostlivosť o novorodenca končí. Položia ho do kočíka. Alebo ho zoberú na ruky, keď plače. 

EP: Učíme ich aj šatkovať, aby si dieťa tvorilo vzťah s matkou. 
EL: Učíme ich, že dieťa nemôže v štyroch mesiacoch jesť halušky… 
A čo robíte s väčšími deťmi? 
EL: Učíme matky, aké hračky sú pre ne vhodné, kedy začať s knihou. Už v šiestich mesiacoch dieťa sedí na 

kolenách a už listujeme v knihe, pomenúvame obrázky. Teda presnejšie to robí matka, možno im to ukážeme 
cvične my, alebo naše „maminy“, ale potom sa už dieťaťu venuje mama. 

Erika Polgáriová. Foto N - Vladimír Šimíček 
Eleonóra Liptáková. Foto N - Vladimír Šimíček 
Vaše „maminy“, to je niečo ako Omamy z programu Cesty von, teda ženy priamo z komunity, ktoré pomáhajú 

matkám? 
EL: Áno, to sú dievčatá, ktoré sa vyprofilovali z našich bývalých žiačok, ktorým sa venujeme už sedem rokov. 
EP: Málokto to robí na Slovensku tak ako my. Nerobí s dieťaťom niekto cudzí ako v jasliach či škôlke, ale 

priamo jeho matka. Mama dieťaťu na výlete v zoo ukazuje, že toto je tučniak. Nevadí, že jej predtým našepkáme, 
že to je tučniak, dieťaťu to povie ona. Rodič je primárny zdroj - vzor pre imitáciu. Ak rodič nebude hodný 
napodobňovania, my všetci okolo sa môžeme aj poskladať a nepôjde to. 

Stále hovoríte o mamách. A čo otcovia? 
EP: Pridajú sa. Ale zasa nie sú úplne angažovaní. 
EL: Možno skôr v zime. V lete sú tí chlapi veľmi vyťažení, chodia na fušky, do lesa na drevo. Keď je priestor 

a čas, prídu. Otec aj vyfarbí omaľovánku a príde sa ňou pochváliť a my to môžeme dať dieťaťu ako vzor. Hračky 
si užili najskôr matky, tie sa potrebovali zahrať. Dojalo ma vidieť mladú matku, samú takmer ešte dieťa, ako sa 
hrá s mozaikou. Na kolenách jej už sedí jej vlastné dieťa a ona doteraz nemala nikdy možnosť takto sa hrať. 

Chodia otcovia aj na výlety? 
EL: Keď robíme výlet mimo Dobšinej, chodia otcovia pravidelne. 
Po siedmich rokoch teda máte v Domčeku už deti, ktoré prichádzajú do veku, v ktorom si už viac uvedomujú 

svet okolo seba. Môžno už aj vidia, že ich mama nemá školu, nevie možno poriadne čítať. Aké ťažké bude pre 
dieťa sa vyrovnať s tým, že jeho matka nemá skončenú ani základnú školu a vychovala ho v chatrči? 

EL: Naše mamy sa veľmi posunuli. Začínali sme s dievčaťom, ktoré už vtedy malo 2,5-ročné dieťa a teraz je 
Niki školák. Nebude to preňho jednoduché. No jeho mama vie povedať, že chce pre svoje dieťa lepšie vzdelanie, 
ako má sama. Sedia s deťmi, robia s nimi domáce úlohy. Aj matky by si chceli doplniť vzdelanie. 

Ako by ste to urobili? 
EL: Už sme to načrtli pánovi riaditeľovi, že by sme to chceli skúsiť. Aj napriek tomu, že chodili do špeciálnej 

triedy. 
Dali by ste im šancu dokončiť si základnú školu? 
EL: Dokončiť si základné vzdelanie. A potom napríklad v Košiciach je sociálna a pedagogická akadémia. 

Naše dievčatá sú zamestnané u nás v občianskom združení Detstvo deťom, sú veľmi zodpovedné a majú 
pedagogický talent. Veľa vecí ich netreba ani učiť a v mnohom postupujú intuitívne, alebo kopírujú to, čo videli 
u nás. Vedia perfektne pracovať s malými deťmi. Prečo by z nich nemohli byť asistentky v materskej škole? 

Eleonóra Liptáková s deťmi z Dobšinej. Foto - TASR 
Ako pomôcť ženám z osád, ktoré sa dostali do začarovaného kruhu a majú jedno dieťa za druhým? 
EP: Tie ženy na to majú samé riešenie - v antikoncepcii. Žena vidí, že ak sa chce o deti postarať dobre, 

nemôže ich mať veľa. Ak má vnútornú potrebu dať dieťaťu viac, ako mala ona sama, chce sa chrániť pred tým, 
aby mali ďalšie deti. V Domčeku sme dievčatám poskytli možnosť a väčšina z nich to využila - čiastočne sme 
zafinancovali zavedenie vnútromaternicového telieska. 

EL: Aj mesto Dobšiná pred časom preplatilo ženám v sociálnej núdzi časť nákladov na antikoncepciu. Pre tie 
ženy to je naozaj obrovská finančná záťaž. Chcú sa chrániť. Áno, Rómovia majú radi deti. To však neznamená, 
že chcú mať veľa detí. 

Čo robíte pre to, aby sa už dievčatá nestávali matkami také mladé? 



EL: Musia nájsť motiváciu do života. Deti zažívajú od vstupu do školy iba neúspech. Prvý úspech zažívajú tie 
dievčatá až v momente, keď majú lásku a muža. A chlapci vlastne v tom, že sa stanú otcami. Možno sa mýlime, 
ale keby tie deti mali nádej na uplatnenie v budúcnosti, keby mali šancu dostať sa na strednú školu, šancu 
zamestnať sa, všetko by mohlo byť inak. Takto končia školu v šiestej triede a vidia, že sa nedostanú ani do 
deviatky. 

Majú deti aj preto, aby mali prídavky? 
EL: U nás v Dobšinej určite nemajú deti preto, aby mali veľa peňazí. Tie príjmy nie sú ani také veľké, to je tak 

dvesto eur materská alebo sociálna dávka a prídavky na deti. Keď zaplatí matka 150 eur za byt, je zázrak, že 
ešte dokážu vyžiť. Nepoznám v Dobšinej rodinu, ktorá by mala biznis z detí. 

Písali ste vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi a aj iným politikom. Koľko politikov bolo odvtedy 
v Dobšinej? 

Eleonóra Liptáková: Prišiel sa pozrieť pán Čaplovič (vtedajší minister školstva). 
Erika Polgáriová: Dal nám kvietok a šiel preč. 
EL: Bol otvoriť školský rok. Áno, dostali sme ružu, prvákom priniesol balíčky a potom nemal čas zdržať sa na 

debate s učiteľmi a odišiel. 
EP: Chceli sme ho odchytiť aspoň na chodbe, ale tuším išiel niekam položiť vence. 
Písali ste aj premiérovi Ficovi. 
EL: Ten neodpísal. Podobne Kaliňák. Písali sme aj ministrovi Richterovi, ten tam je stále. Odpísal nám tak, že 

nás to strašne nahnevalo. Hrubým čiernym písmom nám zvýraznil, že všetko, čo píšeme, sa aj tak rieši, je to 
v legislatíve, vedia o tom a že je vlastne všetko v poriadku. Išlo mu zrejme o to, aby sme si to prečítali 
s porozumením. 

Čo sa teda zmenilo za sedem rokov, odkedy ste napísali ten list? 
EL: Ešte pred vyše rokom som hovorila, že nič. Boli tam stále Fico, Kaliňák aj Richter. A v Dobšinej sme si 

pomohli sami. 
EP: Nie samozrejme vo všetkom. No veľká zmena je postavenie bytoviek, kam sa presťahovali všetci ľudia 

z chatrčí. Veľký pokrok bolo aj rozbehnutie komunitného centra a terénnej sociálnej práce. Ale opäť - prečo by 
štát pomohol, keď môže hádzať polená pod nohy? Skončil sa projekt, skončilo komunitné centrum aj terénna 
sociálna práca. A Detstvo deťom zostalo teraz jediné, ktoré zastrešuje sociálnu pomoc. 

Koľko detí v Dobšinej potrebuje takúto pomoc? 
EL: Sú to určite stovky detí. 
Na tomto mieste ešte nedávno bola v Dobšinej osada. Foto - TASR 
Nové bytovky v Dobšinej. Foto - TASR 
Čo by ste poradili budúcemu ministrovi školstva? 
EP: Nech začne riešiť to, čo je dôležité. Čo tie deti naozaj budú potrebovať v živote. A nie to, aby sa museli 

učiť podľa tabuliek. Nerozumejú po slovensky a v treťom ročníku už od nich chceme, aby sa učili po anglicky, 
neskôr ešte ďalší jazyk. Obdivujem deti, ktorým ešte zostala motivácia niečo sa naučiť. Nečudujem sa, že 
rebelujú, že nás neznášajú. Vyžadujeme od nich niečo, čoho nie sú schopné. Veď tie deti sú také frustrované. 

EL: Podobne, ako existuje vzdelávací program pre deti s nadaním, pre deti so zdravotným znevýhodnením, 
mali by sme uznať aj to, že existujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Že majú iné vzdelávacie 
potreby, napríklad iný materinský jazyk. Keď povieme, že potrebujú iný vzdelávací program, zasa sme označení 
za rasistov, lebo nechceme deťom dopriať vzdelanie. 

EP: Tak im doprajeme frustráciu a frustrovaných učiteľov. 
[Späť na obsah] 
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Koncom novembra líder strany Za ľudí Andrej Kiska predstavil kandidátnu listinu do parlamentných volieb v 
roku 2020. “Dnes som predstavil kandidátku strany ZA ĽUDÍ do volieb. Dal som dokopy najlepších ľudí, v 
mnohých oblastiach, ktorým absolútne dôverujem, že dokážu pomôcť našej krajine,” povedal Kiska. 

Kandidátka Za ľudí 
1. Andrej Kiska Ing. 57 predseda strany ZA ĽUDÍ Poprad 
2. Veronika Remišová Mgr. art. M. A., ArtD. 43 poslankyňa Národnej rady SR Bratislava 
3. Juraj Šeliga Mgr. 29 právnik, podpredseda strany ZA ĽUDÍ Hruštín 
4. Jana Žitňanská Mgr. 45 podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ Bratislava 
5. Vladimír Ledecký PhDr. 54 starosta obce Spišský Hrhov Spišský Hrhov 
6. Michal Luciak Mgr. 40 podpredseda strany ZA ĽUDÍ Bratislava 
7. Mária Kolíková Mgr. 45 advokátka Bratislava 
8. Miroslav Kollár Ing. 50 primátor mesta Hlohovec Hlohovec 
9. Tomáš Valášek M. A. 47 diplomat a zahraničnopolitický expert Bratislava 
10. Marek Hattas 32 primátor mesta Nitra Nitra 

https://www.omediach.com/tlacove-spravy/16762-kandidatka-za-ludi-do-volieb-v-roku-2020-video


11. Vladimíra Marcinková Mgr. 28 právnička a odborníčka pre oblasť sociálnych vecí Spišský Hrhov 
12. Tomáš Lehotský Ing. 40 projektový manažér Poprad 
13. Marek Antal Ing. 53 manažér Košice 
14. Alexandra Pivková PhDr. 55 primátorka mesta Lučenec Lučenec 
15. Viera Leščáková PaedDr. 45 riaditeľka školy Veľký Šariš 
16. Miriam Šuteková Mgr. 45 riaditeľka odboru ŽSK Žilina 
17. Andrea Letanovská MUDr. PhD. 50 lekárka Bratislava 
18. Michal Kovács Ing. PhD. 33 odborník na školstvo, vzdelávanie a vedu Bratislava 
19. Tomáš Meravý Ing. 34 ekonóm Viničné 
20. Marek Machata Mgr. et Mgr. 37 odborník pre oblasť sociálnych vecí Bratislava 
21. Csaba Kiss 54 riaditeľ galérie Šamorín 
22. Zuzana Kumanová Mgr. PhD. 50 etnografka Bratislava 
23. Liliana Rástocká MSc. 30 environmentalistka Bratislava 
24. Vladimír Dolinay Mgr. 38 učiteľ Bratislava 
25. Marek Krempaský MVDr. PhD. 33 veterinárny lekár Spišské Hanušovce 
26. Miloslav Baco Mgr. 45 manažér obchodnej spoločnosti Trenčín 
27. Tomáš Smutný Ing. 29 manažér Dúbravy 
28. Jakub Tomiš Mgr. 28 regionálny aktivista Dolný Lopašov 
29. Dušan Velič doc. Dr. Ing. DrSc. 53 vysokoškolský pedagóg a vedec Bratislava 
30. Tomáš Martaus JUDr. 28 právnik Liptovský Mikuláš 
31. František Majerský Mgr. 35 záchranár Poprad 
32. Martin Kvetko 26 živnostník Muránska Dlhá Lúka 
33. Martin Kríž Mgr. 45 pedagóg Pezinok 
34. Stanislav Thomka Ing. 35 projektový manažér a poslanec zastupiteľstva ŽSK Martin 
35. Janka Šípošová PhDr. CSc. 70 dôchodkyňa Bratislava 
36. Anna Laurinec Šmehilová PhDr. PhD. 40 odborná garantka sociálnych služieb Nitra 
37. Martin Kasarda doc. PhDr. Dr. 51 vysokoškolský pedagóg Lehnice 
38. Zuzana Želinská Ing. 37 finančná riaditeľka Košice 
39. Tomáš Kozák PaedDr. 33 manažér Prievidza 
40. Filip Barbarič JUDr. MPH 31 manažér v zdravotníctve Nitra 
41. Pavel Kmeč MUDr. 63 lekár – kardiológ Banská Bystrica 
42. Peter Dobiš Ing. 39 výkonný riaditeľ Veľký Biel 
43. Oliver Berecz Mgr. 36 starosta obce Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom 
44. Milan Oršula Ing. 36 manažér v automobilke Považská Bystrica 
45. Peter Huba JUDr. Ing. PhD. 34 právnik Košice 
46. Eva Wernerová Ing. 59 krajinná architektka, majiteľka ateliéru Piešťany 
47. Miroslav Medvecký Mgr. 49 ekonóm Ochodnica 
48. Rastislav Hauliš Mgr. 42 obchodný manažér Hlohovec 
49. Martin Šefc PhDr. Mgr. MPH 41 manažér záchrannej služby Vikartovce 
50. Ján Buocik Mgr. 42 advokát Bratislava 
51. Marek Ledecký Ing. 38 manažér Košické Oľšany 
52. Ján Karman Ing. 38 stavebný inžinier Bratislava 
53. Ladislav Mášik JUDr. LL.M., MBA 42 právnik Nitra 
54. Valéria Mokrá MUDr. 49 lekárka Poruba 
55. Tibor Kompuš 53 podnikateľ Košice 
56. Marian Berky Mgr. 42 pedagóg Lučenec 
57. Jozef Varmus JUDr. PhD. 60 advokát Čadca 
58. Patrik Dubovský 54 vedecký pracovník Ústavu pamäti národa Dunajská Streda 
59. Michal Didik 45 starosta obce Čirč Čirč 
60. Ľubomír Boháč Ing. arch. 62 architekt Bratislava 
61. Tatiana Hrindová PhDr. PhD. 52 sestra – vysokoškolská pedagogička Krásnovce 
62. Michal Kardoš Ing. 36 odborník na hospodárstvo a inovácie Bratislava 
63. Jarmila Králová Ing. PhD. 48 fytopatologička Nitra 
64. Monika Faltinková 43 manažérka Trenčín 
65. Martin Sopko Ing. 35 projektový manažér Košice 
66. Jaroslav Matzenauer 42 manažér Rimavská Sobota 
67. Richard Hrubý MUDr. PhD., MBA 50 lekár – onkológ Žilina 
68. Marek Polonec Bc. 45 konateľ Trnava 
69. Magdaléna Čurillová 28 účtovníčka, mzdárka a personalistka Levoča 
70. Martin Kanovský prof. Mgr. PhD. 49 vysokoškolský pedagóg Bratislava 
71. Branislav Pupala prof. PhDr. CSc. 54 vysokoškolský pedagóg Bratislava 
72. Klára Dynisová Bc. 55 organizačno-administratívna pracovníčka Bratislava 
73. Štefan Tomaščin Bc. 46 ekonóm Hurbanovo 
74. Pavol Jurkovič Ing. 62 súdny znalec Prievidza 
75. Eduard Mihók Mgr. 59 učiteľ Rožňava 
76. Zuzana Jančová Ing. 43 odborná referentka Sielnica 
77. Radovan Ondrejka Mgr. 38 riaditeľ spoločnosti Liptovské Sliače 



78. Michal Kolínek 40 finančný poradca Skalica 
79. Ľudmila Andrejková Mgr. 37 SZČO Hanušovce nad Topľou 
80. Róbert Pajdlhauser Ing. 52 projektový manažér Bratislava 
81. Erik Jedinák Ing. 31 manažér Sukov 
82. Tomáš Galo Ing. 44 manažér pre oblasť automatizácie Bratislava 
83. Marek Polák Bc. 46 vedúci strediska tesárov a železiarov Trnovec nad Váhom 
84. Dagmar Štiavnická PhDr. PhD., MBA 59 riaditeľka zariadenia pre seniorov Považská Bystrica 
85. Slavomír Čižmár Ing. 44 obchodný riaditeľ Michalovce 
86. Dušan Tuček 30 podnikateľ Detva 
87. Ivan Dudáš Ing. 58 majiteľ a riaditeľ spoločnosti Dolný Kubín 
88. Viktor Vígh Bc. 26 projektový manažér Galanta 
89. Ondrej Babjarčík Ing. 38 účtovník Humenné 
90. Eva Fifiková 63 podnikateľka Vištuk 
91. Matúš Polák Ing. 34 finančný poradca Kežmarok 
92. Adrian Haraszti Mgr. 42 vedúci obvodu Kráľovský Chlmec 
93. Ivan Pompoš Mgr. 52 stredoškolský učiteľ Levice 
94. Tibor Hlobeň 59 SZČO Nové Mesto nad Váhom 
95. Peter Bednár Mgr. 32 manažér v cestovnom ruchu Spišská Nová Ves 

96. Jana Kamenská Mgr. 42 riaditeľka školy Lučenec 
97. Jaroslav Rakučák PhDr. Dis., PhD. 45 sociálny pracovník Liptovská Lúžna 
98. Michal Marhefka Mgr. 32 prednosta úradu Podolínec 
99. Michal Greško 64 dôchodca Sládkovičovo 
100. Peter Sádovský Ing. 51 manažér Bratislava 
101. Ján Kušnír Ing. 44 manažér projektov dopravnej infraštruktúry Stupava 
102. Martin Ceľuch Ing. PhD. 42 ekológ Bardejov 
103. Ľudovít Lebó Ing. 51 riaditeľ príspevkovej organizácie Nové Zámky 
104. Paulína Srovnalíková Ing. PhD., MBA 51 SZČO Považská Bystrica 
105. Martin Kopejtko Mgr. 42 stredoškolský učiteľ Košice 
106. Jozef Maraček Ing. 55 technický pracovník Žarnovica 
107. Michal Kovačic PaedDr. PhD. 57 vysokoškolský pedagóg Ružomberok 
108. Tomáš Köppl Ing. 49 grafik Trnava 
109. Vladimír Šandala Mgr. 55 kontrolór Svidník 
110. Jakub Valach Ing. 30 stavebný inžinier Bánovce nad Bebravou 
111. Marcel Frimmel 54 generálny riaditeľ Trenčianske Stankovce 
112. Mária Krupská Bc. 36 ekonómka Slivník 
113. Lenka Haburajová Ilavská doc. PhDr. PhD. 41 vysokoškolská pedagogička Nitra 
114. Anton Kučík Mgr. 41 súkromný podnikateľ Trenčín 
115. Milan Lesňák Ing. 40 lektor rozvoja sektorových zručností Košice 
116. Branislav Matúška Mgr. 38 obchodný manažér Poltár 
117. Igor Siakeľ 42 technik IT Necpaly 
118. Juraj Pavlík Ing. 55 obchodný zástupca Dunajská Streda 
119. Róbert Jančošek Mgr. 30 obchodný zástupca Bardejov 
120. Silvia Hodálová Mgr. 44 vydavateľka odborných zdravotníckych publikácií Bratislava 
121. Jaroslav Boško Ing. 38 finančný manažér Považská Bystrica 
122. Štefan Mirga Ing. 73 agroinžinier, bezpečnostný pracovník Nitra 
123. Mária Šalátová Ing. 30 obchodno-marketingová manažérka Lehota 
124. Lenka Richterová Ing. 38 manažérka Kanianka 
125. Ľubor Pavlásek 55 obchodný manažér Košice 
126. Zlatko Kameništiak Mgr. Ing. 44 analytik, ekonóm, právnik Zvolen 
127. Marian Kubala 45 SZČO Čadca 
128. Dušan Dechet Ing. 44 projektový manažér Leopoldov 
129. Peter Makara MUDr. MPH 46 všeobecný lekár pre dospelých Snina 
130. Ladislav Pribulla Mgr. 34 projektový manažér Prešov 
131. Pavol Zůbek 50 manažér Košice 
132. Vincent Gnip 39 manažér Zvolen 
133. Marcel Neuschl Ing. 28 stavebný inžinier Handlová 
134. Martin Bernát Mgr. 41 operátor výroby Malá Ida 
135. Jaroslav Rusina 40 živnostník Medzibrod 
136. Oľga Vyšná 60 ekonómka Liptovský Mikuláš 
137. Anna Racková Mgr. 33 právnička Krajné 
138. Tomáš Štefani 26 podnikateľ Malá Poľana 
139. Filip Pastorek 23 študent Bratislava 
140. Radana Holocsi Mgr. 33 politologička Rovinka 
141. Richard Vaculčiak 23 manažér, podnikateľ Lovinobaňa 
142. Martin Rusilo 21 študent Brezová pod Bradlom 
143. Simona Miháliková Bc. 26 študentka Bolešov 
144. Máté Lanc Bc. 22 študent Galanta 



145. Veronika Ferková Ing. DipIFR 33 asistentka audítora Bratislava 
146. Dávid Staruch Bc. MBA 36 odborník v oblasti IT a telekomunikácií Bratislava 
147. Jakub Šak Mgr. 27 administratívny pracovník Medzilaborce 
148. Michal Božík Mgr. 28 psychológ Kaplna 
149. Oliver Titka 27 študent Nitra 
150. Ján Benčík 71 dôchodca Ružomberok 
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17. V nominácii Olympijského tímu na zápas so SR 20 aj ruský rodák 
[04.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-nominacii-olympijskeho-timu-na-zapas-so-sr-20-aj-rusky-rodak-cl725015.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Na snímke generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan na tlačovej konferencii v 

Bratislave 12. júna 2019. 
Bratislava 4. decembra (TASR) - V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej 

hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik 
Hrehorčák. Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal 
ruského občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 
Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera 
Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. 
Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor 
najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v 
nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. “Fominych sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho 
potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na reprezentačnej úrovni,” uviedol pre web 
hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. 

Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 
reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. “Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave 
absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť 
olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. 
Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku,” povedal Šatan na margo 
vytvorenia olympijského tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner “dvadsiatky” Róbert Petrovický: “Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto 
možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a 
zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta.” 

Nominácia Olympijského tímu SR na výcvikový tábor v Žiline a prípravný zápas proti SR 20 (12. a 13. 
decembra 2019, zdroj: hockeyslovakia.sk) 

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové 

Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK 
Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 

Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex 
Tamáši (obaja HC’05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Dukla 
Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub 
Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, 
asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Matovič, veď Ty si sám zabávač 
[04.12.2019; pravda.sk; Blogy; 00:00; kormidlo] 

 
https://kormidlo.blog.pravda.sk/2019/12/04/matovic-ved-ty-si-sam-zabavac/ 
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Nechápem prečo potrebuješ konkurenta? Síce na druhej strane sa to dá pochopiť tak, že každý kráľ má 
svojho šaša, no a Ty si kráľom – síce v inej oblasti, ale poprieť sa to nedá. 

V budúcoročných parlamentných voľbách bude mať Matovič na kandidátke hnutia na prvom mieste 
pedagogičku Máriu Šofrankovú zo Spišskej Novej Vsi. (Matovič bude kandidovať z posledného 150. Miesta). – 

Musím uznať aj ja, že sa mi páči, keď sa dáva priestor v politike práve neznámym ľuďom – avšak bývalý 
moderátor Jozef Pročko nie je neznámy človek… Igorko, veľmi pochybujem, že s týmto človekom porazíš vo 
voľbách Smer. 

Aspoň bude zábava,,, 
Aspoň bude zábava ako bola včera na jednom vystúpení v Košiciach 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Šatan predstavil Olympijský výber. Je v ňom aj bývalý Rus 
[04.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Reprezentácie; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22275673/olympijsky-vyber-slovenska-hraci-realizacny-tim.html 

 
 

Generálnym manažérom bude Pálffy. 
video http://www.youtube.com/embed/KIX-5twGfKE 
BRATISLAVA. V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej hokejovej reprezentácii 

do 20 rokov (v piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik Hrehorčák. 
Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského 

občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 
Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 

Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. 
Pod vedením hlavného trénera Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel 

proti reprezentácii SR do 20 rokov. Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali 
na dvojdňový výcvikový tábor najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. 

Fominych sa vzdal ruského občianstva 
Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych 

dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 
Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. "Fominych sa vzdal ruského 

občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. 
Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na 

reprezentačnej úrovni," uviedol pre web hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej 
reprezentácie Miroslav Šatan. 

Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 
reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. 

Petrovický si myšlienku pochvaľuje 
"Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb 

požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť olympijský tím do 23 rokov. 
Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. Dúfam, že aj tento duel 

dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku," povedal Šatan na margo vytvorenia olympijského 
tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner “dvadsiatky” Róbert Petrovický: 

“Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto možnosti, mali by sme v príprave 
dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a zaslúžiť si účasť v nasledujúcich 
týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta.” 

Nominácia Olympijského tímu SR na výcvikový tábor v Žiline a prípravný zápas proti SR 20 (12. a 13. 
decembra 2019, zdroj: hockeyslovakia.sk) 

Brankári 
Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica) 
Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia 
Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves) 

Samuel Hain 
Andrej Hatala (obaja HC Nové Zámky) 
Patrik Maier (HKM Zvolen) 
Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica) 
Erik Rajnoha (HK Dukla Trenčín) 

https://sport.sme.sk/c/22275673/olympijsky-vyber-slovenska-hraci-realizacny-tim.html


Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 
Útočníci 
Radovan Bondra 
Šimon Petráš 
Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava) 
Miloš Fafrák 
Alex Tamáši (obaja HC’05 Banská Bystrica) 
Daniil Fominych (HK Nitra) 
Marek Hecl 
Boris Sádecký (obaja HK Dukla Trenčín) 
Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR) 
Miloš Kelemen (HKM Zvolen) 
Juraj Milý (HC Košice) 
Jakub Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 
Realizačný tím 
Generálny manažér - Žigmund Pálffy 
Manažér - Martin Groma 
Hlavný tréner - Peter Oremus 
Asistent trénera - Andrej Kmeč 
Masér - František Olah 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Vianočné trhy 
[04.12.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/522422/vianocne-trhy.html?ref=rss 

 
 

V meste Spišská Nová Ves sa už niekoľko rokov konajú Vianočne trhy. V článku nižšie sa zamyslím nad ich 

zmenou. 
Nastal advent a ľudia sa začínajú stretávať na námestiach a trhoch. Chcú sa najesť a napiť. K dobrému jedli 

patrí aj tématická hudba či ručne vyrobené vianočné oblečenie a dekorácie. Nedávno som v médiach zachytil 
informáciu, že sa v Bratislave začal vianočný trh. Zo záberov bolo jasné aké výrobky a jedlo stánkari predávajú. K 
vianočným trhom neodmysliteľne patrí varené vínko či medovina alebo klasická cigánska v žemli. Podobne je to 
aj v iných krajských mestách. Trhy tam trvajú od konca novembra do polovice decembra. Ľudia si v niektorých z 
nich môžu korčuľovať na verejnom klzisku. Atmosféru trhov dotvárajú vianočne melódie z reproduktorov. 

Žiaľ v Spišskej Novej Vsi to tak nie je. Tunajšie trhy sa konajú len niekoľko dní . Počas nich stánkari 

predávajú oblečenie ako napríklad nohavice a vetrovky. Vytráca sa tak už vyššie spomenutý duch vianočného 
trhu. Ten sa mení na blší trh. Naše mesto bude tento rok jedinečné. Budú sa používať sklenené poháre namiesto 
plastových. Táto novinka je potešujúca. Obyvateľov však neteší predávajúci tovar. Ten vôbec nesúvisí s 
Vianocami. Sú nútení cestovať do neďalekého Popradu. V tomto meste sú predávané tradičné výrobky späté s 
Vianocami. 

Naše mesto je počas týchto trhov poloprázdne. Myslím si, že je potrebné zmeniť spôsob Vianočného trhu, aby 
mesto prilákalo viac mladých obyvateľov. Tí by určite privítali možnosť kúpi Vianočných darčekov a zábavy s 
priateľmi. Druhou možnosťou by bolo postaviť niekoľko stánkov s jedlom a mať ich otvorené celoročne. Práve 
preto chcem apelovať na mesto aby Vianočný trh nezneužívalo na propagáciu a predaj tovarov, ktoré si môžu 
ľudia kúpiť v second-hande. Podporujem tak konzum a z trhov sa tak vytráca náboženská a rodinná idylka. Ľudia 
by si chceli užiť magickú atmosféru trhov a Vianoc a nekupovať si zbytočné vetrovky, blúzky a svetre. Z krásnej 
myšlienky sa tak razom stne blší trh. 

Verím, že v budúcom roku sa predstavitelia meta budú snažiť skultúrniť toto predvianočné obdobie. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. V nominácii Olympijského tímu SR je aj ruský rodák Fominych 
[04.12.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 

 
https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/534965-v-nominacii-olympijskeho-timu-sr-je-aj-rusky-rodak-
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Matej Gajan z Olympijského tímu SR. Autor: hockeyslovakia 
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V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v 
piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik Hrehorčák. 

Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 
Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera 
Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. 

Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor 
najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v 
nabitom kádri „oceliarov“. V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. „Fominych sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho 
potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na reprezentačnej úrovni,“ uviedol pre web 
hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. 

Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 
reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. „Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave 
absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť 
olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. 
Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku,“ povedal Šatan na margo 
vytvorenia olympijského tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner „dvadsiatky“ Róbert Petrovický: „Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto 
možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a 
zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta.“ 

Nominácia Olympijského tímu SR na výcvikový tábor v Žiline a prípravný zápas proti SR 20 (12. a 13. 
decembra 2019) 

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové 

Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK 
Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 

Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex 
Tamáši (obaja HC’05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Dukla 
Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub 
Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

Realizačný tím: generálny manažér – Žigmund Pálffy, manažér – Martin Groma, hlavný tréner – Peter 
Oremus, asistent trénera – Andrej Kmeč, masér – František Olah 

[Späť na obsah] 

 
 

22. V nominácii Olympijského tímu na zápas so SR 20 aj ruský rodák 
[04.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/hokej-v-nominacii-olympijskeho-timu/433871-clanok.html 

 
 

Na snímke generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan na tlačovej konferencii v 
Bratislave 12. júna 2019. Foto: TASR - Dano Veselský 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. 
Bratislava 4. decembra (TASR) - V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej 

hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik 
Hrehorčák. Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal 
ruského občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. Počas decembrového asociačného termínu sa 
okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj 
slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v 
Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. Oremus s Kmečom a generálnym manažérom 
Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. 
Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych 
dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil 
Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. “Fominych sa vzdal ruského občianstva a momentálne je v procese vybavovania 
slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme 
otestovať na reprezentačnej úrovni,” uviedol pre web hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér 
slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. 
Jeho úlohou je otestovať juniorskú reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. “Naša reprezentácia 
do 20 rokov mala v príprave absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, 
rozhodli sme sa vytvoriť olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti 

https://www.teraz.sk/sport/hokej-v-nominacii-olympijskeho-timu/433871-clanok.html


nej v Žiline dobrý zápas. Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku,” 
povedal Šatan na margo vytvorenia olympijského tímu. Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí 
pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj tréner “dvadsiatky” Róbert Petrovický: “Sme veľmi radi, že 
sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej 
záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na 
majstrovstvá sveta.” Nominácia Olympijského tímu SR na výcvikový tábor v Žiline a prípravný zápas proti SR 20 
(12. a 13. decembra 2019, zdroj: hockeyslovakia.sk) Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC’05 B. 
Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), 

Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava 
Capitals/HC’05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián 
Sloboda (HK Nitra) Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš 
Fafrák, Alex Tamáši (obaja HC’05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký 
(obaja HK Dukla Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý 
(HC Košice), Jakub Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, 
manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Nominácia slovenského Olympijského tímu aj s ruským rodákom 
[04.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424815/nominacia-slovenskeho-olympijskeho-timu-aj-s-ruskym-rodakom 

 
 

V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v 
piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik Hrehorčák. 

Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas. 

Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na 
Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera 
Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. 
Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor 
najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v 
nabitom kádri “oceliarov”. V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií. 

Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. “Fominych sa vzdal ruského 
občianstva a momentálne je v procese vybavovania slovenského. Potrvá to ešte nejaký čas, ale ide o nášho 
potenciálneho reprezentanta, ktorého si chceme otestovať na reprezentačnej úrovni,” uviedol pre web 
hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan. 

Daniil Fominych v súboji s Michalovcami. Zdroj: TASR 
Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú 

reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. “Naša reprezentácia do 20 rokov mala v príprave 
absolvovať dva prípravné zápasy, ale keďže trénerský štáb požadoval vyšší počet, rozhodli sme sa vytvoriť 
olympijský tím do 23 rokov. Verím, že chlapci otestujú našu dvadsiatku a odohrajú proti nej v Žiline dobrý zápas. 
Dúfam, že aj tento duel dopomôže trénerom k výberu mužstva na šampionát v Česku,” povedal Šatan na margo 
vytvorenia olympijského tímu. 

Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj 
tréner “dvadsiatky” Róbert Petrovický: “Sme veľmi radi, že sa môžeme stretnúť s olympijským tímom. Nebyť tejto 
možnosti, mali by sme v príprave dlhý čas bez zápasovej záťaže. Takto majú chlapci možnosť ukázať sa a 
zaslúžiť si účasť v nasledujúcich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta.” 

Nominácia Olympijského tímu SR na výcvikový tábor v Žiline a prípravný zápas proti SR 20 (12. a 13. 
decembra 2019, zdroj: hockeyslovakia.sk): 

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice) 
Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové 

Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC’05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK 
Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra) 

Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex 
Tamáši (obaja HC’05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Dukla 
Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub 
Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, 
asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah 

[Späť na obsah] 
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24. SHL: Topoľčany v Skalici potvrdili pozíciu lídra, Martin naložil Považskej 

Bystrici 11 gólov 
[04.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR;SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424854/shl-topolcany-v-skalici-potvrdili-poziciu-lidra-martin-nalozil-povazskej-
bystrici-11-golov 

 
 

Súboj na diaľku o líderskú pozíciu v Slovenskej hokejovej lige (SHL) 2019/2020 vyznel v stredajšom 24. kole 
lepšie pre Topoľčany. 

Vedúci tím aktuálneho poradia vyhral v Skalici dvoma gólmi Pätoprstého 2:0. Vonku zvíťazili aj hráči 
Bratislava Capitals, ale tí potrebovali na pokorenie Spišskej Novej Vsi aj predĺženie (5:4). Hetrik dosiahol útočník 

hostí Varga. 
Gólové hody pripravili svojim fanúšikom martinskí hokejisti, ktorí rozstrieľali tím Považskej Bystrice 11:2. 

Žilinčania využili domáci ľad na zdolanie Levíc 4:2 a o výhre Dubničanov v Trnave (4:3) rozhodol v závere 
predĺženia Homér. 

Slovenská hokejová liga - 24. kolo: 
HK Skalica - HC Topoľčany 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 9. Pätoprstý (Miklík, Tomčák), 60. Pätoprstý. 
Rozhodovali: Vido - Drblík, Ševčík, vylúčení: 4:6, navyše: Ďurčo (Topoľčany) 10 minút za napadnutie zozadu, 

presilovky a oslabenia: 0:0, 747 divákov 
HK Gladiators Trnava - MHK Dubnica 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1) 
Góly: 16. Kamenický (Hrbáčik, Mrázik), 41. Kamenický (Burian), 59. Mrava (Ševčík) – 39. Hudák (Kanaet, 

Lantoš), 42. Matejka (Švec), 58. Šediví (Jakubech), 65. Homér (Jakúbech). 
Rozhodovali: Bachúrik - Stankovič, Kiepeš, vylúčení: 7:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 186 divákov 
HK Spišská Nová Ves - Bratislava Capitals 4:5 pp (2:1, 0:1, 2:2 - 0:1) 

Góly: 1. Havrila (Václav), 4. Köver (Václav), 44. Novák (Vartovník), 50. Havrila (Novák) – 10. Varga 
(Martinelli), 38. Buc (Slobodá, Slovák), 42. Varga, 55. Slovák, 62. Varga (Buc). 

Rozhodovali: Snášel ml. - Ordzovenský, Wolf, vylúčení: 4:8, navyše: Selleck (Capitals) 5+DKZ za napadnutie 
hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 873 divákov 

MsHK Žilina - HK Levice 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) 
Góly: 5. Zahradník (Ondruš), 23. Bučko (Chlepčok), 32. Zahradník (Bučko, Macek), 39. Kokavec (Ondruš, 

Chlepčok) – 16. Vorobjev (Novák Michal), 57. Mrázik. 
Rozhodovali: Korba - Riš, Janiga, vylúčení: 8:8, navyše: Dubeň - Novák obaja 5+10+DKZ za pästný súboj, 

presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 207 divákov 
HK Martin - HK’95 Považská Bystrica 11:2 (3:0, 6:1, 2:1) 
Góly: 14. Pokrivčák (Murček, Langhammer), 18. Poliaček (Brezniak), 19. Dírer (Žiak), 26. Žiak (Nauš, Burzík), 

28. Paulíny (Dvořák, Tabaček), 30. Žiak (tr. str.), 31. Rudzan, 33. Brezniak (Themár, Poliaček), 33. Burzík, 41. 
Videlka (Dvořák, Langhammer), 55. Videlka (Murček) – 36. Zlocha (Cíger, Rodionov), 49. Drevenák (Švantner). 

Rozhodovali: Valko - Šotek, Makúch, vylúčení: 3:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 550 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 24. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
0 : 2 
HC Topoľčany Topoľčany 
(0:1, 0:0, 0:1) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
4 : 5 pp 
Bratislava Capitals Bratislava 
(2:1, 0:1, 2:2, 0:1) 
HK Gladiators Trnava Trnava 
3 : 4 pp 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:1, 2:2, 0:1) 
HK Martin Martin 
11 : 2 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
(3:0, 6:1, 2:1) 
MsHK Žilina Žilina 
4 : 2 

https://sport.aktuality.sk/c/424854/shl-topolcany-v-skalici-potvrdili-poziciu-lidra-martin-nalozil-povazskej-bystrici-11-golov
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HK Levice Levice 
(1:1, 3:0, 0:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Capitals vyhrali na Spiši až po predĺžení, v Martine padlo trinásť gólov 
[04.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22276095/slovenska-hokejova-liga-19-20-24-kolo-4-december.html 

 
 

Žilina doma zdolala Levice. 
BRATISLAVA. Súboj na diaľku o líderskú pozíciu v Slovenskej hokejovej lige (SHL) 2019/2020 vyznel v 

stredajšom 24. kole lepšie pre Topoľčany. 
Vedúci tím aktuálneho poradia vyhral v Skalici dvoma gólmi Pätoprstého 2:0. Vonku zvíťazili aj hráči 

Bratislava Capitals, ale tí potrebovali na pokorenie Spišskej Novej Vsi aj predĺženie (5:4). 

Hetrik dosiahol útočník hostí Varga. Gólové hody pripravili svojim fanúšikom martinskí hokejisti, ktorí 
rozstrieľali tím Považskej Bystrice 11:2. 

Žilinčania využili domáci ľad na zdolanie Levíc 4:2 a o výhre Dubničanov v Trnave (4:3) rozhodol v závere 
predĺženia Homér. 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 24. kolo - streda: 
HK Skalica - HC Topoľčany 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 9. Pätoprstý, 60. Pätoprstý 
HK Spišská Nová Ves - HC Bratislava Capitals 4:5 po predĺžení (2:1, 0:1, 2:2 - 0:1) 

Góly: 1. Havrila, 4. Kover, 44. Novák, 50. Havrila - 10. Varga, 38. Buc, 42. Varga, 55. Slovák, 62. Varga 
HK Gladiators Trnava - MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom 3:4 po predĺžení (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1) 
Góly: 16. Kamenický, 41. Kamenický, 59. Mrava - 39. Hudák, 42. Matejka, 58. Šedivý, 65. Homér 
MsHK Žilina - HK Levice 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) 
Góly: 5. Zahradník, 23. Bučko, 32. Zahradník, 39. Kokavec - 16. Vorobiev, 57. Mrázik 
HK VITAR Martin - HK 95 Panthers Považská Bystrica 11:2 (3:0, 6:1, 2:1) 
Góly: 14. Pokrivčák, 18. Poliaček, 19. Dírer, 26. Žiak, 28. Paulíny, 30. Žiak, 31. Rudzan, 33. Brezniak, 33. 

Burzík, 41. Videlka, 55. Videlka - 36. Zlocha, 49. Drevenák 
[Späť na obsah] 

 
 

26. SBL: Svit doma zničil Komárno, Inter Bratislava uspel v Handlovej 
[04.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424847/sbl-svit-doma-znicil-komarno-inter-bratislava-uspel-v-handlovej 

 
 

Basketbalová SBL mala v stredu na programe zápasy 15. kola. 
SBL - 15. kolo: 
Iskra Svit - MBK Rieker Com-therm Komárno 126:68 (73:27) 
Najviac bodov: Avramovič 26, Nesbitt 19, Johnson 18 - Bowman 14, Pipíška 12, Halmeš, Stamenkovič po 11, 

350 divákov 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec 85:84 (36:47) 

Najviac bodov: Nottage 22, Maxwell 17, Nemčok 15 - Basabe 19, Caffey 17, Musil 13, 200 divákov 
MBK Baník Handlová - Inter Bratislava 84:94 (45:58) 
Najviac bodov: Radukič 17, Mrviš 16, Petráš 12 - Funderburk 20, Alcegaire 17, Kozlík 13, 810 divákov 
BC Prievidza - BK Slávia Žilina 92:77 (48:35) 
Najviac bodov: Jovanovič 28, Gačeša 22, Guillory 12 - Jeftič 20, Dickson 13, Sapp 11, 1100 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 15. kolo 
1 
X 

https://sport.sme.sk/c/22276095/slovenska-hokejova-liga-19-20-24-kolo-4-december.html
https://sport.aktuality.sk/c/424847/sbl-svit-doma-znicil-komarno-inter-bratislava-uspel-v-handlovej


2 
MBK Handlová Handlová 
84 : 94 
BK Inter Bratislava Bratislava 
(21:24, 25:34, 15:20, 23:16) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
85 : 84 
BKM Lučenec Lučenec 
(18:23, 18:24, 29:22, 20:15) 
BK Iskra Svit Svit 
126 : 68 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(44:12, 29:15, 36:16, 17:25) 
BC Prievidza Prievidza 
92 : 77 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(27:16, 21:19, 21:23, 23:19) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

27. Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov 
[04.12.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Martin Belej] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22275480/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. Priebehy online. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska a na východe 

počas stredy 4. decembra 2019. 
Hokej 
SHL, 24. kolo 
HK Spišská Nová Ves - Bratislava Capitals 2:0 - priebežne , 1. Havrila (Václav), 4. Köver (Václav) 

Hádzaná 
SEHA liga mužov, 10. kolo 
Tatran Prešov - Peking Sport University 10:12 - priebežne 
Ostatné zaujímavosti zo športuSúvisiaci článok 
Súvisiaci článokHumenné chce trénera vyriešiť v decembri, lákalo Sokoliho Čítajte 
Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokZ otrasu mozgu sa dlho nemohol dostať. Pomýšľal na koniec Čítajte 
Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokKošičanky nemajú postup v EWBL vo svojich rukách Čítajte 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Capitals druhýkrát v rade stratili body. Strata na Topoľčany narástla 
[04.12.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; Pravda] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/535029-capitals-druhykrat-v-rade-stratili-body-strata-na-topolcany-
narastla/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Súboj na diaľku o líderskú pozíciu v Slovenskej hokejovej lige (SHL) 2019/2020 vyznel v stredajšom 24. kole 
lepšie pre Topoľčany. 

Vedúci tím aktuálneho poradia vyhral v Skalici dvoma gólmi Pätoprstého 2:0. Vonku zvíťazili aj hráči 
Bratislava Capitals, ale tí potrebovali na pokorenie Spišskej Novej Vsi aj predĺženie (5:4). Hetrik dosiahol útočník 

hostí Varga. Capitals strácajú na lídra dva body. 
Gólové hody pripravili svojim fanúšikom martinskí hokejisti, ktorí rozstrieľali tím Považskej Bystrice 11:2. 

Žilinčania využili domáci ľad na zdolanie Levíc 4:2 a o výhre Dubničanov v Trnave (4:3) rozhodol v závere 
predĺženia Homér. 

https://korzar.sme.sk/c/22275480/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/535029-capitals-druhykrat-v-rade-stratili-body-strata-na-topolcany-narastla/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/535029-capitals-druhykrat-v-rade-stratili-body-strata-na-topolcany-narastla/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Slovenská hokejová liga, 24. kolo 
HK Skalica – HC Topoľčany 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 9. Pätoprstý, 60. Pätoprstý 
HK Spišská Nová Ves – HC Bratislava Capitals 4:5 pp (2:1, 0:1, 2:2 – 0:1) 

Góly: 1. Havrila, 4. Kover, 44. Novák, 50. Havrila – 10. Varga, 38. Buc, 42. Varga, 55. Slovák, 62. Varga 
HK Gladiators Trnava – MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 – 0:1) 
Góly: 16. Kamenický, 41. Kamenický, 59. Mrava – 39. Hudák, 42. Matejka, 58. Šedivý, 65. Homér 
MsHK Žilina – HK Levice 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) 
Góly: 5. Zahradník, 23. Bučko, 32. Zahradník, 39. Kokavec – 16. Vorobiev, 57. Mrázik 
HK VITAR Martin – HK 95 Panthers Považská Bystrica 11:2 (3:0, 6:1, 2:1) 
Góly: 14. Pokrivčák, 18. Poliaček, 19. Dírer, 26. Žiak, 28. Paulíny, 30. Žiak, 31. Rudzan, 33. Brezniak, 33. 

Burzík, 41. Videlka, 55. Videlka – 36. Zlocha, 49. Drevenák 
[Späť na obsah] 

 
 

29. POČET HODÍN STÚPA 
[03.12.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; SITA] 

 
 

TÝŽDEŇ V SKRATKE 
VÝCHOD Počet neospravedlnených hodín na základných školách každoročne stúpa. Najviac vymeškaných 

hodín bez ospravedlnenia mali v školskom roku 2018/2019 žiaci základných škôl v Košickom a stredoškoláci v 
Prešovskom kraji. Údaje poskytlo ministerstvo školstva, ktoré ich čerpá zo štatistického zisťovania 
prostredníctvom výkazu škôl. V Košickom kraji študovalo v školskom roku 2018/2019 na základných školách vyše 
67 500 žiakov a celkový počet ich neospravedlnených hodín bol viac ako 1,7 milióna. 

V rámci kraja ich zaznamenali najviac v okresoch Spišská Nová Ves a Michalovce. Na jedného žiaka 

základnej školy v Košickom kraji tak priemerne vychádza 25 neospravedlnených hodín. (SITA) 
[Späť na obsah] 

 
 

30. BEŽECKÁ LIGA OKRESU SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2019 POZNÁ VÍŤAZOV 
[03.12.2019; Noviny Východu; šport; s. 35; Danica Božová] 

 
 

Bežecká liga Spišiakov ( BL SNV)spolu obsahovala 13 podujatí, počas ktorých pretekári získavali body na 
základe umiestnenia v príslušných vekových kategóriách. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Dobojované. K slovu sa dostali štatistici a najlepší bežci zo Spiša sú známi. Celoročný 

seriál vytrvalostných behov sa začal v máji v Olcnave krosovým behom Olcnavská osmička a pokračoval počas 
celého roka až do 17. novembra, keď sa konalo posledné z podujatí Ferčekovská desiatka. Bežecká liga 
Spišiakov (BL SNV) spolu obsahovala 13 podujatí, počas ktorých pretekári získavali body na základe umiestnenia 
v príslušných vekových kategóriách. Každému pretekárovi sa do celkového hodnotenia počítalo 10 najlepších 
výsledkov a za účasť na každej zo súťaží ešte dva bonusové body. 

V tomto roku sa vyhodnotenia chytili noví organizátori pôsobiaci v občianskom združení SPK Medveď. 
Novinkou bolo tiež vyhodnotenie samostatnej kategórie mužov od 70 rokov. 

Prvenstvo v hlavnej kategórii mužov do 39 rokov získal 30-ročný Vladimír Majerčák, ktorý tak obhájil svoje 
umiestnenie spred roka. „Nesústredil som sa iba na túto ligu, súťažil som aj inde mimo okresu. Trénujem sám 
podľa internetu a literatúry,“ dodal vždy usmiaty skromný bežec, ktorý okrem svojej sestry k behaniu motivoval i 
svoju priateľku. Dokonca jej robí trénera, čo sa prejavuje na zlepšení jej výsledkov. 

Hlavnú kategóriu žien ovládla presne o desaťročie mladšia Lea Štirbanová. Vlani bronzová sa v tomto roku 
posunula o dve priečky vpred. Po ukončení Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi začala v septembri 

študovať na Prešovskej univerzite na fakulte športu. Na víkendy sa však vracia domov na Spiš a spolu s rodičmi, 
ktorí ju v športovaní podporujú, sa zúčastňuje bežeckých podujatí. 

Okrem vyššie spomenutých víťazov boli vecnými cenami od sponzorov odmenení i ďalší medailisti v 
jednotlivých vekových kategóriách. 

Muži do 39 rokov (27 bodujúcich): 1. Vladimír Majerčák – Harichovce – 136 bodov, 2. Jozef Košík – Vítkovce 
– 131 bodov, 3. Branislav Toporcer – SPK Medveď SNV – 125 bodov. 

Muži od 40 do 49 rokov (22 bodujúcich): 1. Tomáš Kamas – Tatran SNV – 172 bodov, 2. Matúš Lajčák – Bež 
rýchlejšie – 114 bodov , 3. Marek Koperdák – SNV – 92 bodov. 

Muži od 50 do 59 rokov (8 bodujúcich): 1. František Lorinc – SNV – 120 bodov, 2. Ján Macko – SPK Medveď 
SNV – 60 bodov, 3. Ondrej Chabada – MK SNV – 36 bodov. 

Muži od 60 rokov (6 bodujúcich): 1. Miroslav Fuker – Chata Maraton SNV – 114 bodov, 2. Peter Pavol – 
Bystrany AŠK SNV – 98 bodov. 



Muži od 70 rokov (4 bodujúci): 1. Ondrej Kozák – SNV – 119 bodov, 2. Rudolf Mikolaj – Novoveská Huta – 96 
bodov, 3. Jaroslav Tekely – Spišské Tomášovce – 43 bodov. 

Ženy do 39 rokov ( 16 hodnotených): 1. Lea Štirbanová – SOŠ SNV – 132 bodov, 2. Monika Tkáčová – 
Fabian SKI SNV – 116 bodov, 3. Slavomíra Uličná – Krompachy – 102. 

Ženy od 40 rokov ( 18 hodnotených): 1. . Helena Spišáková – Krompachy – 170 bodov, 2. Marcela 
Valenčíková – Spišské Tomášovce -128 bodov, 3. Michaela Berníková – Ferčekovce – 112 bodov. 

Danica Božová 
Foto: 
Podujatie sa teší veľkému záujmu. Foto: (DB) 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Giving Tuesday – dnes je príležitosť darovať a byť obdarovaný 
[03.12.2019; touchit.sk; Tlačové správy; 13:27; redakcia touchIT] 

 
https://touchit.sk/giving-tuesday-dnes-je-prilezitost-darovat-a-byt-obdarovany/266615 

 
 

Sviatok dávania a štedrosti celosvetovo známy ako podujatie Giving Tuesday spája každého, kto chce 
podporiť a rozširovať malé skutky láskavosti. Firmy, rodiny, jednotlivcov, ale aj neziskové organizácie. 
Ambasádorom tejto najväčšej filantropickej aktivity je na Slovensku už tretí rok Nadácia Pontis. 

Pred siedmymi rokmi prišla newyorská kultúrna inštitúcia 92nd Street Y s myšlienkou zorganizovať podujatie, 
ktorým by sa šírilo nezištné dávanie a obdarovávanie. Do prvého ročníka Giving Tuesday sa vtedy zapojilo 2500 
firiem. Na Slovensku sa ambasádorom ,,darovacieho utorka“, ktorý sa koná vždy po dni výpredajov a nákupného 
ošiaľu známom ako ,,Black Friday“, stala Nadácia Pontis. ,,V tomto roku sa do Giving Tuesday zapája 100 
organizácií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré hľadajú pomoc vo forme manuálnych či expertných dobrovoľníkov 
alebo vecných a finančných darov. Zapojilo sa 7 samospráv – Bratislava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce a Dubnica nad Váhom, ktoré v konaní dobrých skutkov angažujú aj svojich 
obyvateľov,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. 

K 61 firmám, ktoré sa rozhodli zapojiť do Giving Tuesday, patrí aj spoločnosť DXC Technology. ,,S radosťou 
sa zapájame do Giving Tuesday. Naša spoločnosť je po celom svete súčasťou programov na podporu a pomoc 
tým, ktorí to potrebujú. Počas roka v slovenskej pobočke pripravujeme okolo 30 aktivít, aby sme aj našim 
zamestnancom zabezpečili kvalitný Work-life Balance. Mnohé z nich sú verejnoprospešné a charitatívne. Som 
extrémne hrdý, že medzi tými 1300 ľuďmi je veľa tých, ktorí s radosťou a pravidelne prispievajú do zbierok 
šatstva, kupujú výrobky z chránených dielní, pripravujú vianočné pozornosti pre choré deti, alebo dôchodcov, ale 
pomáhajú tiež pri čistení lesov a hradov,“ povedal Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology na 
Slovensku. 

DXC Technology v rámci Giving Tuesday podporila Centrum rodiny v Bratislave, ktoré ponúka voľnočasové, 
vzdelávacie, poradenské a spoločenské aktivity nielen pre deti a mládež, ale aj rodičov, starých rodičov, či celé 
rodiny. ,,Giving Tuesday je príležitosťou darovať a byť obdarovaný. Pre organizácie, akou je tá naša je to aj 
príležitosť priblížiť naše aktivity čo najväčšiemu množstvu ľudí a firiem. Hoci sme už zvyknutí na dobročinnosť 
Slovákov, vždy nás niečím zamestnanci firiem zapojených do tohto podujatia prekvapia. Vďaka ich štedrosti 
pomôžeme rodinám s nie práve najľahším životom a takéto činy aj nás posúvajú ďalej. Dávajú nám dobrý pocit, 
že naša práca nie je zbytočná,“ povedala Alžbeta Šporerová, riaditeľka Centra rodiny. 

#GivingTuesday sa stal svetovým fenoménom aj vďaka sile sociálnych médií. „Ktokoľvek z nás sa môže 
zapojiť. Pomôcť blízkemu či neznámemu sa dá vecným darom, peniazmi, vedomosťami, ale pokojne aj zdieľaním 
myšlienky na sociálnych sieťach. Budeme vďační, ak sa k posolstvu ľudia prihlásia aj použitím hashtagov 
#MozemPomozem a #GivingTuesday,“ dopĺňa M. Kolesárová. 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Tlačová beseda - Kandidátka strany OĽaNO 
[03.12.2019; TV TA3; Tlačová beseda; 13:10; R] 

 
 

Moderátor tlačovej besedy: 
“Dobrý deň dámy a páni, vitajte na tlačovom brífingu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, na ktorom 

vám predstavíme najlepšiu kandidátku, akú kedy OĽaNO malo. Vítam kandidátov na poslancov Národnej rady 
a odovzdávam slovo predsedovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi.” 

Igor Matovič (OĽaNO), predseda strany: 
“Dobrý deň, vítam vám v dnešný deň a tak štandardne každé štyri roky, keď predstavujeme kandidátku, je to 

pre nás veľký deň a zároveň tak štandardne sa nám podarí Slovensko prekvapiť s tým, aký výkvet sme vyskladali 

https://touchit.sk/giving-tuesday-dnes-je-prilezitost-darovat-a-byt-obdarovany/266615


na kandidátku. Možno sa čudujete, že tuto v prvom rade stoja poslanci za mnou a nestoja tu tí ľudia, ktorých na 
kandidátke ďalších nových budeme mať, ale stoja tu najmä preto, aby som zdôraznil, že tú politiku robíme inak. 
Sme jediné politické zoskupenie na Slovensku na Slovensku a trošku nás mrzí, že za tých desať rokov si to druhí 
neodpozerali, že ak naši poslanci sa raz do parlamentu dostanú, potom následne všetci odídu na samý koniec 
kandidátky a skladajú takto účty pred svojimi vlastnými voličmi. Naozaj to považujeme za, po prvé je to unikát 
a považujeme to za správne a preto to robíme. Lebo nie je zaujímavé alebo nie je umenie sa postaviť ako politik, 
ktorý má štyri roky mediálnu pozornosť na prvé miesto kandidátky, alebo na prvé miesta kandidátky, tak ako to 
robia všetky ostatné politické strany na Slovensku, lebo to je tak, ako keď dáte veci v obchode do výkladu a kúpte 
ma. No jasné, kúpite, lebo sú vo výklade. Ale keď sa čestne postavíte do posledného regálu, tak kúpia si vás iba 
vtedy, ak naozaj to je zaujímavé si to kúpiť. A v politike to je inak povedané, keď ste si to za tie štyri roky 
odmakali. Takže som hrdý na našich poslancov, že ani jeden z nich nespochybňoval, samozrejme mimo tých, 
ktorí odišli, ale z tých, ktorí zostali, ani jeden z nich nespochybňoval túto našu zásadu, že vždy sa poslanci čestne 
postavia na samý koniec kandidátky, lebo je to naša tradícia a je to správne a takto každý na konci kandidátky 
dostaneme len zaslúžené krúžky. Na koniec kandidátky nepadajú také tie náhodné krúžky, keď ľudia krúžkujú na 
začiatku kandidátky. Teda dovoľte, aby som dal slovo predsedovi poslaneckého klubu Eduardovi Hegerovi. Nech 
sa páči.” 

Eduard Heger (OĽaNO), poslanec NR SR: 
“Ďakujem pekne. Dámy a páni, je mi cťou vám predstaviť najpracovitejší klub v Národnej rade. Tieňových 

ministrov, ktorí počas celých štyroch rokov svedomito robili svoju prácu, konfrontovali svojich partnerov ministrov 
a naozaj odvádzali skvelú prácu. Tak ako v škole žiaci dostávajú vysvedčenie na konci roka 30. júna, tak aj my 
poslanci za klub OĽaNO dostaneme svoje vysvedčenie 29. Februára. Občania budú môcť zhodnotiť našu prácu 
a vystaviť nám toto vysvedčenie. Ja by som chcel aj vyzdvihnúť a pomenovať tieto mená týchto našich tieňových 
ministrov, ktorí tak svedomito pracovali, ktorí vlastne budú na kandidátke, na konci kandidátky. Začnem Jánom 
Budajom, tieňovým ministrom životného prostredia, ďalej Gábor Grendel, tieňový minister vnútra, ďalej tam máme 
Jána Marosza, tieňového ministra dopravy. Máme tam Miroslava Sopka, tieňového ministra školstva. Máme tam 
Natáliu Milanovú, tieňovú ministerku kultúry, máme tam Mareka Krajčího, tieňového ministra zdravotníctva, a 
tento je veľmi dôležitý, veľmi skúsený a zakladateľ hnutia Obyčajných ľudí - Martin Fecko, tieňový minister 
pôdohospodárstva. A na záver moja maličkosť, mňa už asi trošku poznáte, tieňový minister financií. Oznámiš ty 
ten veľký krok, ktorý nás teraz čaká? Takže tak ako sme povedali, vysvedčenie dostaneme 29. Februára, ale 
odovzdám slovo Igorovi Matovičovi.” 

Igor Matovič: 
“Možno aj symbolicky by som poprosil našich poslancov, ktorý čestne budú stáť na konci kandidátky za 140 

skvelými ľuďmi, ktorí budú na kandidátke napísaní pred nimi, aby najprv sa vytvoril možno koridor a odišli do 
úzadia, aby sme mohli predstaviť čelo našej kandidátke a teda ľudí, ktorí budú stáť pred nimi. Takže páni 
poslanci, ďakujem za vašu prácu a keď aj Edo Heger povedal, že najpracovitejší klub, tak to nie je samochvála, 
všetci oficiálne štatistiky, keď si pozriete, sme predložili najviac návrhov zákonov, najviac pozmeňujúcich návrhov 
k zákonom. Jednoducho títo ľudia si to odmakali a ja im veľmi pekne ďakujem za to, za tú prácu a hlavne za to, 
že teraz sa čestne postavia na koniec kandidátky. Ani jeden z nich nedostane náhodný krúžok. Garde sa trošku 
zmenilo, poslanci sú vzadu a dovoľte, aby som teda začal možno od začiatku kandidátky. A možno v nedeľu som 
sa tak trošku preriekol, že kto bude stáť na jej čele a neplánoval som to, ale keď som tu otázku dostal v relácii Na 
telo a povedal som, že na čele našej kandidátky bude stáť symbolicky obyčajná žena z východu. Obyčajná žena 
preto, lebo sme si povedali pred desiatimi rokmi, keď sme do politiky vstupovali, že my budeme koridorom vždy 
pre tých obyčajných ľudí. Nechceme ľudí, ktorí sa pretvarujú, ktorí idú robiť biznis do politiky, ale ľudí, ktorí budú 
reprezentovať obyčajný život obyčajných ľudí. A myslíme to tak, že obyčajný človek áno, môže byť chudobný, 
môže byť bohatý, ale bez ohľadu na to ako hlboko má do vrecka, stále zostáva sám sebou. Nepretvaruje sa, 
nepovyšuje sa a takýmto ľuďom roky v politike dávame priestor. Sami viete, že mnohí v tej politike vyrástli, dnes 
aj možno pôsobia v iných stranách a dajte si ruku na srdce, či sme priniesli v tých posledných voľbách dobrých 
ľudí. Myslím, že sme ich doniesli. Symbolicky obyčajná žena z východu, možno aj vy dnes si dávate otázku, že 
ktorá to vlastne z nich je? Z východu preto, lebo Robert Fico arogantným spôsobom ako taký zbohatlícky spratek 
povedal, že na tom východe nič nie je. Áno, tam nie je štátny rozpočet, tam nie je Národná banky, nie sú tam 
ministerstvá, čiže na východe pre neho, pre takéhoto človeka, ktorý reprezentuje a je hlavou mafie dvanásť rokov, 
ktorá systematicky rozkráda štát pre neho to východné Slovensko je príliš chudobné na to, aby to tam nejakým 
spôsobom ešte vykradol. Čiže áno, pre neho Bratislava ja baštou, preto povedal aj ten výrok, že na východe nič 
nie je. Ale tento zápas, ktorý budeme zvádzať 29. Februára, bude zápas dobra a zla. Zápas ako biblický obraz, 
zápas Dávida s Goliášom. Zápas státisícov až miliónov dobrých ľudí, tých malých Goliášov, ktorí sa postavia 
tomu Dávidovi, pardon, tých malých Dávidov, ktorí sa postavia voči tomu Goliášovi, ktorý nám 12 rokov tu akože 
buduje sociálny štát, ale videli sme to na poslednej nahrávke medzi Počiatkom a generálnym prokurátorom, 
medzi ministrom financií a generálnym prokurátorom, že ten štát si budovali len pre seba. A ich nezaujímal 
verejný záujem, jediné, čo ich trápilo, že sa Slota nepodelil s Ficom tak ako inokedy pol na pol. V takomto štáte 
žijeme a toto je vysvedčenie, ktoré si dal Robert Fico a strana Smer pred voľbami tri mesiace do obehu. Preto 
sme postavili na prvé miesto našej kandidátky symbolicky reprezentanta Dávida, lebo človeka, ktorý nemá 
absolútne žiadnu skúsenosť s politikou, ale to v našom prípade veľakrát tak je práve preto, že politici idú na 
koniec a dopredu dávajú priestor ľuďom, ktorí tú skúsenosť s politikou nemajú. Lebo to je ako keď do organizmu 
vytvoríte prítok čistej okysličenej krvi ľudí, ktorí naďalej žijú s ľuďmi, ktorí nie sú nejako odtrhnutí od reality, ktorí 
nie sú uzavretí v tej parlamentnej bubline alebo slonovinovej veži tu niekde v parlamente, ale ktorí žijú ten 
obyčajní poctivý život. Čiže áno, obyčajná žena. Žena, žiadna z politických strán tých relevantných neregistrujem, 
že by mala odvahu postaviť ženy na prvé miesto. A my sme to urobili v minulých voľbách a robíme to teraz. Je to 



z úcty voči našim ženám. A žena z východu, z východu preto, lebo som povedal, že chceme, aby to bola vzbura 
a povstanie všetkých dobrých čestných ľudí, áno, aj na tom východe, kde tí čestní a dobrí ľudia sú, voči mafii, 
ktorá nám vládne, aby to bol zápas tých miliónov Dávidov s veľkým Goliášom Robertom Ficom v Bratislave. 
Nežijeme v ilúzii, že nejaký Peter Pellegrini vládne. Robert Fico naďalej vládne a urobí všetko preto, aby tú moc 
nestratil. A pozývam našu jednotku kandidátky Máriu Šofranko, aby sa postavila ku mne. Nech a páči. Vítam vás 
na našej kandidátke a pevne verím, že budete stelesnením toho súboja s tým Goliášom, ktorý nás tu 12 rokov 
vyciciava a vyciciava nás zo životodárnej tekutiny, berie nám dôvod na dôstojný život, robí z nás poskokov, chce 
z nás mať iba nejakú mlčiacu väčšinu. A teda aby som povedal o Márii Šofranko, je to dlhoročná pedagogička, 
ktorá sa venuje vzdelávaniu detí a mládeže. Možno, neviem, možno ste to chceli povedať aj vy, prepáčte, 
nejdeme nejako strojene. Takže hovorím to, čo teraz si myslím. Poznám ju x rokov ako dobrú a čestnú ženu. 
Nenašiel som žiadneho človeka, ktorý by jej čokoľvek kedykoľvek vytkol a mal voči nej nejakú zášť. Zároveň, keď 
som ju videl, x-krát som si povedal, že táto žena patrí do politiky, ani raz som nemal odvahu sa jej to opýtať. 
Nechcel som ju vytrhnúť z toho dobrého života alebo z toho života, v ktorom žila a kde pomáhala druhým ľuďom. 
Na druhej strane tieto voľby sú naozaj kľúčové voľby, kedy musíme dať dokopy naozaj všetky sily, všetky šíky 
a urobiť aj niečo, čo normálne by sme nemali odvahu urobiť. Áno, aj tie 2 milióny ľudí, ktorí nechodia voliť, 
v týchto voľbách by bolo dobré, keby urobili ten krok. Aby venovali tomu nášmu spoločnému Slovensku, ktorého 
sme všetci akcionárom, tých 10, 15, 20 minút a išli voliť. A preto som aj ja urobil, krok, že som oslovil ženu, ktorú 
som päť rokov nemal odvahu osloviť, aby do politiky vstúpila a o to radšej som, že toto pozvanie prijala. Možno 
len takú úsmevnú príhodu. Keď som toto povedal, čo som povedal vám, pani Šofranko, tak ono mi povedala: päť 
rokov čakám, kedy ma oslovíte. Takže týmto odovzdávam slovo pani Márii Šofranko, našej líderke kandidátky.” 

Mária Šofranko, líderka kandidátky strany OĽaNO: 
"Dobrý deň, dovoľte, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Moje meno teda už viete, narodila som sa 

v Krompachoch a základnú a stretnú pedagogickú školu som navštevovala v Levoči. Vysokú pedagogickú školu 
som ukončila v Prešove. Momentálne žijem v Spišskej Novej Vsi. Celý svoj profesný život som zasvätila deťom 

a mládeži, pretože túto prácu zbožňujem. Bola som učiteľkou, učiteľkou na základnej škole, na vysokej škole, 
bola som riaditeľkou centier voľného času, základnej školy a posledné dva roky riaditeľkou kultúrneho zariadenia. 
Keďže deti mám fakt úprimne rada, venovala som sa aj občianskym združeniam a bola som ich štatutárkou. Toto 
bol v takej krátkosti môj doterajší život. Ale ja si myslím, že dnešným dňom a môj život radikálne zmení a ja 
priznávam, že mám strach. Úprimný ľudský strach, ale viem, prečo som sa rozhodla do toho ísť. Pretože pred 
mesiacom sa mi narodil vnúčik a mne vôbec nie je jedno, v akej krajine bude môj vnuk vyrastať do akej školy 
bude chodiť, aká pani učiteľka ho bude učiť a aká pani lekárka sa bude o neho starať. Preto som sa rozhodla 
vstúpiť do politiky. Viem, že je to vážny krok a ja nie som politička. Ja som obyčajná žena z východu, ktorá chce 
pre našu krajinu urobiť niečo viac. Ďakujem." 

Igor Matovič: 
“Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Možno ešte predtým, ako začnem predstavovať druhých ľudí, 

povedal by so, že tu ako stojíme, aby ste vedeli, že aj politiku, aj kandidátku sa snažíme vyskladať tak, aby sme 
boli čo najviac takým verným zrkadlom, verným obrazom Slovenska. A tak ako Slovensko nie je len katolícke, ale 
je aj evanjelické a sú tu aj ľudia, ktorí sú neveriaci, tak tu na tejto tlačovke sú katolíci, evanjelici aj neveriaci. Tak 
ako nie sme všetci učitelia ako naša líderka kandidátky, tak tu na tejto tlačovke sú aj lekári, aj zdravotná sestra. 
Sú tu umelci, novinári, aj športovci, samozrejme aj iné profesie. A tak ako Slovensko nie je len o Slovákoch tak aj 
tu na tejto kandidátke stojíme Slováci, Maďari, Rómovia a jeden Rusín. Čiže sme taká pestrá spleť, možno taká 
lúka, kde každý kvet má inú farbu, ale práve v tejto pestrosti vidíme našu silu. Nikdy sme sa nenažili robiť politiku, 
ani konzervatívne, ani liberálne, ale snažili sme sa hľadať takú zdravú dobrú strednú cestu. Áno, tak ako tu 
stojíme a tak ako naše hnutie dlhé roky pôsobí, možno niekedy s výchylkami na jednu alebo na druhú stranu, 
stále sa snažíme byť verným obrazom Slovenska v pestrosti, ktorú Slovensko má. Tak ako som spomínal. Tak 
ako som spomínal, takí-onakí, ružoví, modrí, zelení, jednoducho presne tak tu pred vami stojíme, lebo myslím si, 
že v tom sme silní a v tom sme autentickí.” 

Mária Šofranko: 
“Číslom 2 na našej kandidátke je Jaroslav Naď.” 
Igor Matovič: 
“Jara Naďa Slovensko spoznala za posledné dni a v podstate najväčšie promo mu urobila štátna moc, ktorá 

ho chcela perzekvovať a znepríjemňovať mu život. Desať dní trvalo áno, kým uznali, že pozor, pozor, toto nám 
ľudia neuveria, nemôžeme predsa niekoho trestať a odpočúvať rok a pol z to že si dovolil poslať otázku, ktorá 
bola vraj tajná, alebo odpoveď na ňu bola tajná. Absolútny absurdistan a perzekúcia alebo symbol perzekúcie 
štátnej moci, symbol zneužívania štátnej moci, symbol zneužívania tajných služieb. Ale zároveň môžem povedať, 
že Jaro Naď má toto miesto na kandidátke nie kvôli tomu aké promo mu urobil Smer a vládna moc za poslednú 
dobu, ale za to, že si to odmakal. Pred rokom ako dlhodobý bezpečnostný analytik prišiel k nám, ale odmakal si to 
v regiónoch najviac z nás. Čiže právom mu patrí toto miesto. A to, čo voči nemu štátna moc za posledné týždne 
robila, ho na kandidátke neposunulo ani dole, ani dole. Chceli sme, aby bol dvojkou na našej kandidátke, má ju 
mať. Nech sa páči Jaro Naď. Básnička.” 

Jaroslav Naď, kandidát na poslanca NR SR: 
“Ďakujem pekne, ďakujem pekne Igor, ďakujem pekne Majka, veľmi si vážim to, že naozaj môžem byť na tejto 

skvelej kandidátke a nehovorím to len tak. Poznáte ma, viete, poznáme moju prácu. Viete, že sa nenechám 
nikým a ničím zastrašiť. Aj udalosti posledných dní ukázali, že stojím pevne za svojím stolom a že sa nebudem 
báť robiť svoju prácu naďalej poctivo a zodpovedne. A je mi jasné, že keď budem robiť svoju prácu poctivo 
a zodpovedne, že sa to niektorým ľuďom, niektorým ľuďom, ktorí zneužívajú štátne aparáty a ktorí vyciciavajú túto 
krajinu, nebude páčiť. Ale nič na tom nezmením. Môžem vám povedať, že budem bojovať a bude bojovať preto, 



aby sa všetkým obyčajným ľuďom tejto krajiny, aby sa všetkým slušným ľuďom a aby sa našim deťom ale aj 
našim rodičom v tejto krajine lepšie žilo. Ďakujem veľmi pekne.” 

Mária Šofranko: 
“Lukáš Kyselica číslo 3.” 
Igor Matovič: 
“Lukáša Kyselicu zrejme tak isto dobre poznáte. Pár mesiacov dozadu sme ho mnohí nepoznali. Ale je to 

statočný a dobrý človek. Nebudem skrývať, spoznal som sa s ním cez jeho manželku možno pred 15 - 17 rokmi. 
Pracovala vtedy v našej firme a dodnes v nej pracuje. Stretli sme sa párkrát na firemných dovolenkách, ktoré sme 
organizovali, niekde celá firma 200 ľudí v Chorvátsku alebo v Taliansku. A tak tá moja firma, ktorú som urobil, tak 
fungovala. Bola postavená od dôvere medzi ľuďmi a raz do roka sme sa niekde stretli, nabili sme sa dôverou 
a zase sme rok fungovali bez nejakej kontroly vzájomnej nabitý tou dôverou. Tam som Lukáša spoznal len ako 
manžela v podstate mojej zamestnankyne a nakoniec som sa s údivom a obdivom dozvedel, že z Lukáša sa stal 
šéf tímu Gorila. Nakoniec sami sme si mohli prečítať aj v správach, ktoré boli medzi Kočnerom a Haščákom, že to 
bol človek, ktorý im mimoriadne ležal v žalúdku. Človek, ktorý mimoriadne ležal v žalúdku Ruskovi, Bödörovi 
a iným mafiánom, o ktorých si za posledné týždne a mesiace čítame v správach extrémy. Človek, ktorý keď si od 
neho špeciálny prokurátor ako nadriadený vypýtal, aby mu odovzdal originál nahrávky Gorila, nepoužívam tie 
slová, ale povedal ani bohovi. Jednoducho neodovzdal korunný dôkaz kľúčový dôkaz špeciálnemu prokurátorovi, 
lebo špeciálny prokurátor je dodnes známy svojim skóre 61:0. Obával sa, že znova aj tento korunný dôkaz by bol 
skartovaný, zlikvidovaný a špeciálny prokurátor by mal skóre 62:0. Uchránil korunný dôkaz nahrávku Gorily, 
originál tejto nahrávky a poslal mu len kópiu. Napriek tomu, že sa rozčuľoval, napriek tomu, že mu to prikazoval, 
postavil sa zlovôli tohto človeka a uchránil pre celé Slovensko a pre historickú pamäť, preto, aby páchatelia tejto 
kauzy boli usvedčení a odsúdení, uchránil verejný záujem. A preto som veľmi, veľmi rád, že prijal pozvanie na 
našu kandidátku, hoci teda, myslím, že neprezradím tajomstvo, veľmi sa mu nechcelo. A myslím, že neprezradím 
tajomstvo a možno by to povedal potom Lukáš, povedal, že to, čo začali robiť voči Jarovi Naďavi, v ňom všetko 
zlomilo. Že keď dovtedy si hovoril dobre, asi nie, ale keď videl tú neprávosť, tak si povedal, že nie, je čas 
zabojovať a pridáva sa k nám. Nech sa páči, ja to tvoja chvíľa Lukáš, mikrofóny sú tvoje.” 

Lukáš Kyselica, kandidát na poslanca NR SR: 
“Dobrý deň, o vstupe na kandidátku som sa rozhodol až minulý týždeň. Chcem čo najmenej rozprávať, chcem 

viacej konať. Chcem, aby sa tu vytvorili zákony pre boj s organizovanou kriminalitou ekonomického charakteru. 
Čo sa týka násilnej trestnej činnosti, väčšinou sa tie organizované zločinecké skupiny už rozložili. Legislatíva tu 
bola pripravená na to. Čo sa týka ekonomiky, tam to všetko kulhá. Proste je to advokátska lobby v Národnej rade 
a musí tu byť aj niekto, kto chce hájiť právo orgánov činných v trestnom konaní. Ďakujem.” 

Igor Matovič: 
“Ďakujem pekne, ešte dovolím si doplniť iba jednu vetu, ktorá ma zaujala pri našich rozhovoroch s Lukášom. 

Hovoril, že chce ísť do politiky, zároveň, keď už teraz sa rozhodol, aby hájil policajtov, ktorí sa snažia čestne 
bojovať za spravodlivosť. Aby stál na ich strane, aby im pomohol vylepšiť imidž, ktorý im kazia ich nadriadení 
dlhoročne. Aby stál jednoducho na strane ľudí, ktorí stoja na strane pravdy, ktorí sú činní v týchto orgánoch 
činných v trestnom konaní a ktorých veľakrát si prácu nevážime len preto, lebo im kazia meno ľudia ako sú Tibor 
Gašpar, Robert Kaliňák alebo iní ľudia, ktorí políciu hlavne na tých najvyšších miestach zneužívali.” 

Mária Šofranko: 
“Pani Anna Záborská má číslo 4 na kandidátke OĽaNO.” 
Igor Matovič: 
“Ja by som si dovolil teraz pozvať zároveň aj Gábora Grendela a Jána Budaja, aby prišli tu dopredu k nám. 

Lebo sú to vlastne, všetci traja sú predstavitelia, Anna Záborská je predsedníčkou Kresťanskej únie, Gábor 
Grendel je štatutár hnutia NOVA a Ján Budaj je predseda hnutia Zmena zdola. Ja som predseda už od minulej 
soboty či nedele predminulej, zvoleným predsedom nášho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti alebo 
OĽaNO, ako ho poznáte. Čiže vlastne štyri reprezentujeme štyri politické subjekty, ktoré sme spojili na tejto jednej 
kandidátke. Čiže kým druhí mali plné ústa slov o tom, ako budú spájať, ako budú vytvárať Bloky zmeny 
a čokoľvek iné, my sme reálne konali, lebo zodpovednosť káže, urobme všetko preto, aby hlasy v týchto voľbách 
demokratických voličov neprepadli. My sme príkladom toho, že politika je umenie možného. Áno, dokázali sme 
spojiť štyri politické subjekty a som veľmi rád teda, že tu takto spolu stojíme a keď môžete, aby ste každý niečo za 
vaše politické hnutia povedali. Nech sa páči, Anna Záborská. A som veľmi rád, že je tu Anna Záborská s nami” 

Anna Záborská (KÚ), kandidátka na poslankyňu NR SR: 
“Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade mi dovoľte, aby som povedala, že si veľmi vážim postoj Gábora 

Grendela, Jána Budaja a hlavne predsedu OĽaNO Igora Matoviča. Ich ústretovosť vytvoriť silné zoskupenie, aby 
neprepadol žiadne hlas. Aby neprepadol žiaden kresťanský hlas. Myslím, že mňa poznáte, nebudem sa 
predstavovať, ale ako predsedníčka Kresťanskej únie chcem povedať, že na tejto kandidátke sú, na tejto 
spoločnej kandidátke je 19 kandidátov strany Kresťanská únia, vrátane mňa. Sú to všetko poctiví, statoční 
angažovaní kresťania, ktorí ako povedal Igor Matovič, sa tiež chcú postaviť na stranu dobra. Za všetkých poviem 
len jednu osobu, ktorú určite poznáte a je to doktorka Katarína Hatráková, ktorá sa angažovala pri odhalení 
a vyriešení aféry Čistý deň. Ja si myslím, že na tej našej kandidátke nájdete veľa takýchto statočných ľudí. Ešte 
raz ďakujem.” 

Igor Matovič: 
“Rado sa stalo.” 
Gábor Grendel (NOVA), kandidát na poslanca NR SR: 
“Hnutie NOVA sme pred 7 rokmi spoluzakladali s Danielom Lipšicom krátko po tom, ako skončila vláda Ivety 

Radičovej. Krátko po tom, ako bol zriadený práve tím Gorila na ministerstve vnútra. Po tom, ako Daniel Lipšic 



skončil v tejto pozícii, sme boli podobne ako pán Kyselica vystavovaní rôznym útokom. Preto som rád, že mnohí 
moji kolegovia to vydržali, vydržali ten boj s NOVA, že sme sa mohli zúčastniť na voľbách už v roku 2016, kedy 
OĽaNO bolo jedinou relevantnou politickou stranou, ktorá jediná bola ochotná dať priestor predstaviteľom hnutia 
NOVA. A tak ako pred štyri rokmi, aj teraz nájdete na kandidátke viacerých ľudí, ktorí reprezentujú práve naše 
hnutie. Takže Igor, ďakujem veľmi pekne.” 

Ján Budaj (Zmena zdola), kandidát na poslanca NR SR: 
“Chcem sa tiež poďakovať za ponuku. Zmena zdola ako viete prioritne je strana zameraná na zmenu naozaj 

z lokálnej úrovne, ale mafianizácia štátu pokročila tak ďaleko, že bez zmeny moci ani obce a mestá nikdy sa 
nezbavia svojich malých Kočnerov a svojich malých lokálnych mafiánov. Zároveň je našou víziou využiť tretiu vlnu 
demokratickej zmeny. Ak ja mám pamäť a cítim sa aj povinný byť jej strážcom od roku 1989, potom sú tu 90. roky 
a kandidátka, ktorá najviac zosobňuj tragický príbeh 90 rokov a boja s mečiarizmom, ktorá bude ešte 
predstavená, Anka, ktorá musela zápasiť so stratou syna - Anna Remiášová. Máme aj kandidátov, ktorí zápasili 
potom s mafianizáciou v dobe oligarchie, kedy Igor Matovič s jeho hnutím vstúpil do hry a kedy sme začali čeliť aj 
ataku mediálnej alebo internetovej vojny, hybridnej vojny - Juraj Smatana, máme ekologických aktivistov ako je 
Elena Pätoprstá a ďalších. Dámy a páni, podstatné je, aby v roku 2020 prišlo k zmene, aby sa spojili ľudia dobre 
vôle. Ďakujem.” 

Mária Šofranko: 
“Číslo 5 patrí Michalovi Šipošovi.” 
Igor Matovič: 
“Možno na odľahčenie, nedohodli sme sa na tom, ale povie, ako sme sa zoznámili. Zoznámili sme sa tuto 

vonku, myslím, že to bolo pri Parlamentke a Mišo Šipoš ma pred 7 - 8 rokmi oslovil ako poslanca. Ja som bol 
poslanec a on vtedy pre mňa neznámy človek, či si môže prisadnúť a že strašne mu záleží, lebo parlament bude 
hlasovať o takomto zákone v boji proti hazardu a on je zo Starej Ľubovne a chceli by sa toho hazardu zbaviť. 
A zároveň vidí v blízkom mestečku Podolínec, ako hazard devastuje sociálne odkázané rodiny a chcel by 
prehovoriť čo najviac poslancov, aby podporili tú zmenu zákona, aby mohli konečne obce zakázať hazard. Takto 
sme sa zoznámili a naše súžitie funguje dodnes a som veľmi rád je to dlhoročný komunálny politik zo Starej 
Ľubovne a dlhoročný bojovník proti hazardu Mišo Šipoš. Nech sa páči.” 

Michal Šipoš, kandidát na poslanca NR SR: 
“Tak ako v našom, v mojom rodnom meste v Starej Ľubovni sme priniesli zmenu a dnes máme veľmi dobrého 

primátora a veľmi dobré zastupiteľstvo, transparentne staviame cesty, obnovujeme budovy, staviame nové 
športoviská, takisto chcem priniesť zmenu aj na Slovensko. Verím, že vo februári spoločne s týmito ľuďmi a po 
boku Igora Matoviča prinesieme zmenu a ľudia nám v tom pomôžu. Keď som prišiel do Bratislavy, snažil som sa 
pomôcť nášmu hnutiu a organizoval som protesty pred Bonaparte. Boli to jedni z najväčších protestov a robili sme 
to celé leto. V takomto boji chcem vydržať a urobím všetko preto, aby sme porazili mafiu vo februári 2020. 
Ďakujem pekne.” 

Mária Šofranko: 
“Symbolické číslo 6 patrí Karolovi Kučerovi.” 
Igor Matovič: 
“Symbolické, dozviete sa neskôr prečo, ale ten zápas, ktorý bude alebo tu stojí vedľa mňa chlap, ktorý bol 

zvyknutý na dvojzápasy a štvorzápasy, alebo dvojhru a štvorhru, ale ten zápas, ktorý budeme zvádzať spoločne 
29. Februára, to bude zápas, ťažko povedať, ani dvojhra, ani štvorhra, bude to zápas celého spoločenstva ľudí, 
ktorí to zo Slovenskom myslia dobre proti stelesnenému zlu, ako sú strany Smer, SNS, Most-Híd, ktoré nám dnes 
vládnu. Symbolické preto, lebo vedľa mňa stojí človek, ktorý sa dostal vo svetovom rebríčku ATP alebo teda 
v tenisovom rebríčku na šieste miesto, tak aj má šieste miesto na kandidátke. A je to človek, od ktorého som cítil 
podporu dlhé, dlhé roky. Ale to možno povie už on, ale som veľmi rád a som hrdý, že takýto športovec, gentleman 
a najúspešnejší slovenský tenista sa rozhodol vstúpiť do tohto zápasu a pomôcť v tom finálnom boji, kde celé 
Slovensko, keď to poviem športovou terminológiou má 29. februára matchball, má možnosť dať tú kľúčovú 
loptičku, ten kľúčový úder mafii, ktorá nám tu vládne a som veľmi rád, že Karol Kučera sa rozhodol v tomto súboji 
pomôcť. Nech sa páči.” 

Karol Kučera, kandidát na poslanca NR SR: 
“Dobrý deň prajem všetkým. Som veľmi rád, že Igor tak dobre pozná tenisovú terminológiu, samozrejme, ale 

chcel by som povedať jednu vec, že určite som veľmi, veľmi hrdý na to a cítim veľkú česť, že tu môžem stáť 
medzi týmito obyčajnými ľuďmi, ktorí, si myslím, majú možnosť a určite splnia očakávania, že prinesú 
zodpovednú zmenu. Schválne som použil toto slovíčko, pretože si myslím, že za posledných dvanásť rokov, tak 
ako bolo spomenuté, tak tu už boli vládne pokusy o túto zmenu a dnes po neúspešných týchto pokusoch si ju 
opäť dávajú na bilbordy. Takže myslím si, že politika sa dnes robí v prospech jednotlivca a nie je to služba pre 
ľudí. Snáď môžem za seba povedať toľko, že som reprezentoval Slovensko počas dvadsať rokov po svete a teda 
rád by som prispel a reprezentoval aj Slovensko u nás doma. Takže to je tak všetko. Ďakujem pekne.” 

Igor Matovič: 
“Myslím, že sa nepomýlim, ak povie, že Karol je aj dnes aktívnym športovcom a šéftrénerom Národného 

tenisového centra. Dobre som povedal? Tak.” 
Mária Šofranko: 
“O čísle sedem sa hovorí, že je šťastné. Či prinesie šťastie Jožovi Pročkovi, uvidíme.” 
Jozef Pročko, kandidát na poslanca NR SR: 
“Nemusíš o mne dlho, krátko, krátko, už sa nudia, pozri. Krátko. Volám a Jožo Pročko, povedz” 
Igor Matovič: 
“Vedľa mňa stojí Jožo Pročko.” 



Jozef Pročko: 
“Ďakujem, ďakujem. Priatelia, vidím, že sa už nudíte, ja som sa rozhodol v sobotu, v sobotu večer s tým, už 

dlho rozprávaš, v sobotu večer s tým, že naozaj som odmietol štyri politické strany, ale Matoviča vyhodíte oknom, 
vráti sa vám komínom. Musím povedať, že mňa naozaj presvedčila tá nahrávka Počiatek a Trnka a keď minister 
financií v priamom prenose, teda v priamom prenose, v nahrávke potvrdzuje korupciu tohto štátu, tak ja preto som 
tu a prijal som tú ponuku, aby som ako občan sa pozrel na prsty tým, ktorí možno, možno budú chcieť kšeftovať. 
Takže ja verím, že sa budete môcť všetci, čo ste tu, usmievať aj po februári roku 2020 a prisahám, že vám kúpim 
stojan, lebo vám sa tak trasie ruka. To je môj prvý sľub, kúpim stojan na ten mobil. Ďakujem.” 

Mária Šofranko: 
“Len aby si to pán Pročko pamätal, tento sľub.” 
Jozef Pročko: 
“Ja si pamätám veci, nebojte sa, ja si pamätám veľmi dobre.” 
Igor Matovič: 
“Už teraz ma nevyženie, tak teraz by som chcel niečo k nemu povedať. Joža Pročka, ja si myslím, že som ho 

presvedčil jednou vetou, že som mu zavolal, Jožo, ale sranda skončila. A on mi hovorí, že uvedomujem si to po 
tom, ako som to video videl: Počiatek a generálny prokurátor. Minister financií a generálny prokurátor. A je 
zaujímavé, ak komik povie, že sranda skončila a potom som si na druhý deň všimol na ulici, keď som išiel, že tí 
ľudia sú smutní, ako keby stratili radosť alebo nemajú radosť z toho bežného života. A možno preto, že vidia, 
v akom stave sa nachádzame. Ale chcem ešte k Jožovi, teraz ma nevytlačí od mikrofónu, povedať o ňom, že to 
nie je len komik je to naozaj herec, ktorý každý týždeň hrá v divadle vážne role, je to moderátor, podnikateľ, 
človek, ktorý vybudoval múzeum v Haliči, vo svojej rodnej obci, kde má 4 500 exponátov a môžete tam vstúpiť 
zadarmo. Človek, ktorý dlhé roky vedie rôzne charitatívne činnosti a pomáha ľuďom v núdzi, len ľudia to nevedia, 
nie, je Jožo Pročko len komik. Zároveň je to človek, ktorý veľmi, veľmi dlhú dobu, pozrite si jeho stránku, vedie boj 
s mafiou. Pomáha ľuďom otvárať oči cez svoje videá, kde mohol by si žiť svoj umelecký život, ale nie, on sa 
zaujíma o veci verejné a chce pomôcť dobrej veci a som mu veľmi vďačný, že toto rozhodnutie urobil, lebo sranda 
naozaj skončila.” 

Mária Šofranko: 
“Ján Mičovský má číslo 8.” 
Igor Matovič: 
“Ján Mičovského niektorí možno poznáte, áno, je to laureát ocenenia za statočnosť Biela vrana, lesník, 

občiansky aktivista, ochranár, svojho času myslím, že si bol šéf komunikačného oddelenia v Štátnych lesoch. 
Postavil sa voči rozkrádaniu, môžeš opraviť, postavil sa voči rozkrádaniu štátnych lesov. Za to bol perzekvovaný, 
za to boli prenasledovaní ľudia z jeho tímu. Statočný dobrý človek, my mu interne hovoríme tatíček Masaryk. 
Nech sa páči.” 

Ján Mičovský, kandidát na poslanca NR SR: 
“Je to veľká česť, že takto mi hovoríte, ale ešte väčšia česť je to, že môžem stáť medzi tými úžasnými ľuďmi. 

Naozaj nie je dôležité, či po tom 29 februári tam budem ja, je dôležité, že takýto úžasní ľudia sa postavili do boja 
pretože nad Slovenskom visia naozaj dva ťažké, ťaživé mraky. Ako Igor povedal, keďže som lesník a ochranár, 
ale nebol som šéfom komunikačného, bol som komunikátor, aj sa nám celkom darilo, tie dva mraky majú 
pomenovania. Jeden je klimatické zmeny. Neprichádzajú. Tie sú tu a lesníci na ne majú odpoveď. Tá odpoveď je 
veľmi odborná, veľmi praktická, ale žiaľ u pani Matečnej na to veľmi nechcú počúvať. Ani ľudia okolo nej. Volá sa 
to prírode blízke hospodárenie a to je jeden zo základných cieľov, ktoré musím presadiť nie kvôli lesníkom, ale 
kvôli nám všetkým, pretože lesy potrebujeme všetci. A ten druhý tieň je ešte mrazivejší, je to ťažká korupcia, ktorá 
dopadla nielen na Slovensko ako celok, pretože je riadené mafiou, ale máme tu mafiu a tých nedobrých ľudí aj 
v lesníctve. Ja som minule stretol jedného vysokého predstaviteľa lesníctva, vysokého, stredného, ja som ho 
nepoznal, on ma poznal a hovorí mi, pán Mičovský, čo vy tu robíte, tak ako som sa prišiel pozrieť tu do jednej 
doliny. Poviem vám niečo úprimne, aj keď ma nepoznáte, držím pusu, všetci držíme pusu a hanbím sa za to. Nuž 
som presvedčený, že toto už nemôže ďalej pokračovať. Aby lesníci držali pusu, aby sa hanbili za to, že to robia 
a som presvedčený, že práve toto zoskupenie ľudí dokáže odkliať tie naše postoje, lebo ten strach nás všetkých 
pohltil a je to hanba. Vieme, čo máme robiť, chceme to robiť a veľmi pekne ďakujem, že takáto odvážna skupina 
ľudí prichádza tu, aby možnože prebrala od niektorých štafetu, možno ich len doplnila, ten systém je veľmi 
zaujímavý. Nie je o ľuďoch, je o hnutí, ktoré má vysoké ciele a ja som presvedčený, že musí dopadnúť ten 
volebný výsledok tvrdo na tých, ktorých nazývame tak nepekne mafia a nehodní ľudia, nestatoční, lebo to, čo sa 
udialo v tejto krajine, to už je nezvratné. Naozaj, boli reči o miliónoch, vieme, že odišli, aj v lesníctve ťažké milióny 
nesprávnym kanálom, ale keď už ide o životy, ja so si práve aj preto tento odznak zobral, to je niečo, čo my 
v Humennom sme robili hneď od prvej chvíle, nielen tu v Bratislave stretnutia, že to slušné Slovensko musí 
zvíťaziť a ja som presvedčený, že tá hranica, ktorá bola prekročená, už nikdy viac prekročená nesmie byť, 
pretože vraždiť ľudí za odvahu, za to že bránia nás všetkých, naše peniaze, našu bojazlivosť, to sa už nesmie 
nikdy stať. Je to nezvratný moment a ľudia za mnou sú zárukou toho, že tá hranica sa už nikdy taká hrozivá 
nedosiahne a za to im ďakujem.” 

Mária Šofranko: 
“Pani Anna Remiášová s číslom 9.” 
Igor Matovič: 
“Prepáčte mi možno tú pauzu, ale pani Remiášová je pre mňa symbolom a nielen pre mňa, ale pre celé 

Slovensko. Tak ako je tu Ján Budaj symbolom zápasu o slobodu z novembra 1989, tak Anna Remiášová je 
symbolom zápasu s mečiarizmom. Syna jej zavraždili v roku 1996 a ona o dva roky bola kľúčová v porážke 
mečiarizmu. Bola symbolom toho boja proti mečiarizmu, symbolom boja voči zlu, ktoré Vladimír Mečiar priniesol. 



23 rokov od svojej (? synovej) smrti, nevstúpila do politiky, ale dnes naďalej napriek tomu, ale dnes naďalej 
napriek tomu že boli zrušené amnestie naďalej márne čaká na vyvodenie zodpovednosti a potrestanie zločincov. 
Lebo slovenské súdy sa rozhodli dopytovať, či oni mohli zrušiť amnestiu a či sa nedotkli náhodou práva nejakého 
Lexu. Či sa náhodu nedotkli nejakého občianskeho práva nejakého Mečiara a podobne. Pani Remiášová má 
dnes dosť vysoký vek a stále čaká, stále čaká 23 rokov na spravodlivosť a ja som nesmierne hrdý, že sa rozhodla 
vstúpiť aj do tohto zápasu s človekom, ktorý dvanásť rokov ničí Slovensko, s Robertom Ficom. Nech sa páči.” 

Anna Remiášová, kandidátka na poslankyňu NR SR: 
“Nevie, neviem či ma budete počuť, pretože mám problém s hlasivkami. Boli Dušičky a príliš veľa času som 

strávila na cintoríne s mojím synom a prechladla som, takže sa ospravedlňujem. Nikdy som nechcela ísť do 
politiky. Bola som nútená bojovať za spravodlivosť, za spravodlivosť za zavraždené dieťa. Keďže som vedela, že 
Róbert sa mi nikdy nevráti, uvedomila som si, že vláda jedného muža, o ktorú sme bojovali v 98 všetci sa 
preklopila a máme tu opäť 12 rokov vládu jedného muža, i keď si vymenili figúrky. Ľud živorí, mladí ľudia nám 
utekajú do zahraničia, Slovensko ako národ je v jednom kuse ožobračovaný, len preto, lebo tí mocichtivý 
a neustále kradnúci naše bohatstvo a naše mozole stále nemajú dosť. Aj keď sa cítim na 150 rokov, uvedomujem 
si, že pokým ešte dýcham, pokým ešte v srdci cítim, že každý jeden človek tohto národa má právo na slušný 
život. Mladí ľudia majú právo na radosť a starší ožobračení ľudia, dôchodcovia, tým chcem iba pomôcť, aby sa 
dokázali správne v pravú chvíľu rozhodnúť. Pretože sľuby sú jedna vec a život je druhá vec. Urobím všetko preto, 
tak ako som bojovala sama za to so svojimi najbližšími priateľmi. 23 rokov za zrušenie Mečiarových amnestií, 
nakoniec vďaka ľuďom z parlamentu, ktorí majú srdce na pravom mieste, sa podarilo Mečiarove amnestie zrušiť. 
Stále čakám na spravodlivosť a nie som sama. Je veľmi veľa ublížených ľudí, ktorí nemajú právo sa dovolať 
spravodlivosti. Proste na Slovensku je spravodlivosť slepá a hluchá. Urobím všetko preto, aby som pomohla 
ľuďom, ktorí chcú dobro pre všetkých, pre všetkých. Ďakujem.” 

Mária Šofranko: 
“Číslo 10 patrí Kristiánovi Čekovskému.” 
Igor Matovič: 
“Tak ako som povedal v úvode, na tejto kandidátke sú, áno okrem iných umelci, športovci, novinári a dovoľte, 

aby som vám predstaviť vášho kolegu, Kristiána, statočného redaktorka RTVS, ktorý keď si dovolil kritizovať 
pomery v RTVS, zrazu bol vyhodený na ulicu. Áno, symbolicky človek z mediálnej branže, ktorý bojoval za 
spravodlivosť aj v médiách, vo verejnoprávnych médiách. V médiách, ktoré by mali slúžiť verejnému záujmu 
a keď upozornil, že to tak nie je, zrazu skončil pracovný úväzok. Nech sa páči, Kristián, statočný a dobrý človek.” 

Kristián Čekovský, kandidát na poslanca Národnej rady: 
“Ďakujem pekne. Asi ste viacerí prekvapení, ale to aj ja. Pred malou chvíľou Igor povedal, že sme v situácii, 

kedy bude treba odvahu a možno každý by mal urobiť niečo, čo by možno bežne ani nerobil a to je môj dôvod, 
prečo tu dnes som. Myslím si, že tie informácie, ktoré vychádzajú v posledných mesiacoch dokazujú, na aké 
morálne dno nás stiahli vrcholní predstavitelia tohto štátu. A ja by som to povedal možno tak, že bude treba 
všetky ruky, nohy aby sme sa z toto dna vyhrabali, aby sme sa dostali z tohto dna von. Možno by som ešte 
nadviazal na to, ako ma predstavil Igor. Nerád by som nejakým spôsobom spájal moje kandidovanie s mojím 
pôsobením, nepôsobením, bojom v RTVS, pretože tá situácia sa vtedy týkala viacerých ľudí, skvelých novinárov, 
ktorí tiež stáli na takej tej barikáde a bojovali za dobrú vec a mnohí kvôli tomu prišli o prácu, takže týmto smerom 
nie. Ale na druhej strane vidím, že sme stále v situácii a v dobe, že aj po 30 rokoch sa stále boja zamestnanci 
v rôznych firmách, v štátnych inštitúciách povedať či už svoj názor alebo kritizovať vedenie týchto firiem, prípadne 
poukázať na korupciu. Koniec koncov, mnoho ľudí tu dnes stojí za mnou, ktorí tiež sú práve z týchto radov 
a myslím si, že nie je to úplne správe, nie je to dobré. Zlyhávajú nám kontrolné inštitúcie, kontrolné orgány. 
Dôkazom a absolútnym vrcholom ľadovca je, ak predstaviteľ, ktorý má byť na čele takéhoto kontrolného orgánu, 
robí marketéra ministrovi financií a má kryť jeho úlety s tým, že pošle niekam milióny a milióny eur. Takže toto je 
naozaj situácia, v ktorej sme sa ocitli a úprimne, úprimne sa mi táto situácia nepáči. Preto idem, idem na 
kandidátke OĽaNO, idem ako obyčajný človek a nezávislá osobnosť a ako môžete vidieť aj za mnou, naozaj je tu 
kopec skvelých ľudí, odborníkov a morálnych autorít. Ďakujem pekne.” 

Mária Šofranko: 
“Milan Potocký a jeho číslo 11.” 
Igor Matovič: 
“Milana poznám tiež už x rokov a viacerí z nás ho poznáme. Je to také naše slniečko Zemplína. Môžem tak 

povedať?” 
Milan Potocký, kandidát na poslanca NR SR: 
“Môžeš.” 
Igor Matovič: 
“Je to redaktor, tak isto vlastne s mediálnej branže, ktorého revír je Zemplín a je veľmi známy práve tam v tej 

časti východného Slovenska, dobrý človek, občiansky aktivista, ktorý teda bol veľmi úspešný v kandidovaní aj vo 
VÚC a myslím, že povie sám o sebe toho trošku viac. Každopádne je to človek, ku ktorému máme blízko preto, 
lebo má blízko k ľuďom. Zaujíma sa o problémy ľudí, rieši ich problémy a robí to z pozície doteraz redaktora 
novinára, teda píšuceho novinára a práve túto vlastnosť potrebujeme dostať aj do politiky a o takéhoto človeka 
posilniť tím a o to sme radšej, že prijal pozvanie. Nech sa páči.” 

Milan Potocký: 
“Ďakujem pekne za slovo. Takže ako regionálny novinár pracujem už 16 rokov, snažím sa upozorňovať na 

problémy v regiónoch a samosprávach. Niektorí ma poznajú aj ako občianskeho aktivistu, pretože s ostatnými 
kolegami z petičného výboru sa nám podarilo v Michalovciach zastaviť biznis súkromnej firmy, ktorá chcela 
zarábať na mestských parkoviskách. Mám veľmi blízko ku komunálnej politike. Som poslancom Mestského 



zastupiteľstva v Michalovciach a zároveň krajským poslancom Košického samosprávneho kraja. Vo februári sa 
odohrá kľúčový zápas o budúcnosť Slovenska a ja som veľmi rád, že Igor Matovič a OĽaNO dalo na kandidátke 
priestor aj ľuďom z regiónov a z východného Slovenska. Ďakujem pekne.” 

Mária Šofranko: 
“Na kandidátke OĽaNO číslo 12 patrí Eve Horváthovej.” 
Igor Matovič: 
“Evu zrejme viacerí poznáte a v niečom sa vám podobá, áno, Eva bola v tom predošlom volebnom období 

naša kolegyňa poslankyňa a oslovili sme ju preto, lebo je to naozaj fundovaná lekárka, profesorka, ktorá popri tej 
svojej profesii a poslaniu, čo teda samozrejme poslanie lekára je, sa venovala aj pomoci chudobným a núdznym, 
kedy pomáhala v misiách Vladimírovi Krčmérymu v jeho projektoch. Strávila dosť dlhú dobu v Afrike, kedy 
pomáhala chudobným rodinám a deťom, ktoré nemali si možnosť zaplatiť zdravotnú starostlivosť a tento ľudský 
jej príbeh a prístup k ľuďom bol práve ocenený nami v tom predošlom volebnom období, že sme ju dali na 
kandidátku. Zároveň je znakom toho, ako funguje slovenská politika. Keď Eva po skončení toho, že skončila 
u nás ako poslankyňa, si chcela nájsť v Bratislave v nemocniciach prácu, záhadne nebolo možné. Lekárka s touto 
kvalifikáciou, dokopy myslím, že s piatimi či štyrmi titulmi, profesorka, nebola prijatá, lebo mala niečo 
s Matovičom, lebo mala niečo s naším hnutím. Dnes Eva pracuje v špičkovej nemocnici vo Viedni a je práve preto 
aj takým našim symbolom, že kapacity, ľudia schopní, šikovní, musia odísť preto, lebo jednoducho mafia si 
sprivatizovala štát a nedovolí a trestá ľudí, ktorí sa napríklad spoja s nami takouto nejakou perzekúciou. Nech sa 
páči Eva, mikrofóny sú tvoje. Sme radi, že si prišla .” 

Eva Horváthová, kandidátka na poslankyňu NR SR: 
“Ďakujem veľmi pekne. Ja si veľmi vážim toto pozvanie. Som sa dopočula o tom, akí skvelí ľudia budú na 

kandidátke, takže so sa po krátkom zvažovaní musela rozhodnúť, či vystúpim alebo nevystúpim z tej svojej 
komfortnej zóny. Štyri roky som sa vrátila k svojej pôvodnej profesii a práca lekárky ma veľmi baví a napĺňa. 
A pritom si myslím že teraz je ten čas, kedy treba pomôcť týmto skvelým ľuďom, som hrdá na túto kandidátku 
a mám tu aj veľa priateľov. Takže ďakujem veľmi pekne a toto pozvanie si veľmi vážim. Ďakujem.” 

Mária Šofranko: 
“Roman Mikulec s číslom 13.” 
Igor Matovič: 
“Keď Jaro Naď je symbolom toho, ako štátne orgány prenasledujú niekoho bezdôvodne, tak môžeme tak 

odľahčene povedať, že Jara Naďa prenasledovali desať dní. Áno, predtým ho odpočúvali roka a pol, ale desať dní 
bol obvinený. Vedľa mňa stojí Roman Mikulec, ktorý šéfoval vojenskému obranného spravodajstvu, tak sa to, 
myslím, že volalo. A dovolil si nehoráznosť, dovolil si upozorniť na to, akým nehoráznym spôsobom je táto 
vojenská tajná služba rozkrádaná a začala perzekúcia. Postrčili mu do jeho kufra, do jeho aktovky pamäťovú 
kartu a sedem rokov, sedem rokov trval súd ale bol prenasledovaný orgánmi moci, až nakoniec sú povedal, že to 
bol komplot štátnej moci. Že mu postrčil kartu preto, aby ho mohli prenasledovať a aby na konci ho chceli dostať 
do väzenia. Takže hovorím trošku odľahčene, Jaro, nemaj mi to za zlé, ty si mal na krku desať dní to obvinenie, 
Roman Mikulec bojovať sedem rokov, aby na konci vyšla pravda na svetlo sveta. Nech sa páči.” 

Roman Mikulec, kandidát na poslanca NR SR: 
“Dobrý deň prajem. Ďakuje pekne, áno, sedem rokov a priznám sa, nebolo to ľahké rozhodovanie, ale takisto 

som človek, ktorý sa nechcem len prizerať tomu, čo sa na Slovensku deje a hlavne nie po tom, čo všetko vyšlo na 
povrch. V 2013 roku, keď bola tá kauza vojenskej spravodajskej služby, nie vojenského obranného spravodajstva, 
tak som v tom bol tiež ešte, bohužiaľ, už nebohým Vladom Suchodolinským. A priznám sa že k tomu môjmu 
rozhodovaniu o tom či sa postavím a kandidátku trošku dopomohlo aj to, že ja tu nestojím len za seba, ale stojím 
tu trošku aj za toho nebohého Vlada, lebo ten zaplatil za to, čo sa udialo aj tým najväčším, najvzácnejším a to 
svojím životom. Takže áno, ja by som chcel prispieť svojou časťou k tomu, aby sa tu na Slovensku konečne 
možno niečo zmenilo a ja dúfam, že sa niečo zmení, lebo sú tu naozaj skvelí ľudia na kandidátke. Ďakujem, veľmi 
si to vážim, tú príležitosť a ja veľmi verím tomu, že moje deti, ktoré sú momentálne v zahraničí, sa nebudú báť po 
roku 2020 na Slovensko vrátiť. Ďakujem pekne.” 

Mária Šofranko: 
“Číslo 14 patrí Erikovi Ňarjašovi.” 
Igor Matovič: 
“Erika Ňarjaša možno poznajú viacej ženy a možno ľudia, ktorí sledovali programy Let Dance a podobne. 

A zároveň to je človek, ktorý je majster sveta v spoločenských tancoch a nie je len tanečník, ako ho všetci 
poznáme, ale je aj úspešný podnikateľ, ktorý má viacero biznis projektov a nielen na Slovensku, ale aj v Rusku, 
Estónsku, môže povedať sám Erik, ak uzná za vhodné a som veľmi rád, že sa nás rozhodol aj takýto človek 
podporiť. Poviem možno sám sebakriticky, keď som sa s Erikom niekedy v máji stretol, tak pozerám, ako môže 
byť človek taký stále optimista, stále sa usmievať a hovoriť, že nám drží palce, nie je to nejaký nastrčený smerák? 
Potom si pozrieť do svojho Facebooku a on mi sedem alebo osem rokov písal správy, ako mi drží palce, ako 
vedieme statočný boj. Pozerám, ak niekto je verný sedem rokov bez toho, aby som mu odpísal, tak to myslí 
naozaj úprimne so Slovenskom a s našim hnutím. Erik, nech sa páči.” 

Erik Ňarjaš, kandidát na poslanca NR SR: 
“Ďakujem veľmi pekne. Priznám sa, že tiež som rozmýšľal, či vstúpiť do politiky alebo nie. Igor Matovič ma, dá 

sa povedať, presvedčil tým, aký je. Tým, že to, čo vidíte na verejnosti, tak taký je aj v skutočnosti a túto 
spravodlivosť chcem aj ja vniesť do politiky. Pochádzam z východného Slovenska, študoval som medzinárodné 
vzťahy a diplomaciu. Venujem a finančníctvu a kultúre, teda tancu. Mojou najväčšou vášňou, ako iste viete, je 
tanec. A k tancu patrí slušnosť a spravodlivosť a ja by som chcel aj mojou časťou sa pričiniť k tomu, aby to 



Slovensko bolo slušnejšie a spravodlivé. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a so veľmi rád, že so súčasťou 
takéhoto kvalitného tímu. Ďakujem.” 

Mária Šofranko: 
“Pani Anna Andrejuvová s číslom 15.” 
Igor Matovič: 
“Anka je vyštudovaná politologička a právnička. Pochádza z takého krajného, krajného východu, keď to tak 

môžem nazvať a som veľmi rád, že ju máme dlhé roky v tíme. Anka je, preženiem trošku, ale myslím si, že 
poviem podstatu, takou šedou eminenciou Daniela Lipšica. Je to dlhoročná pravá ruka Daniela Lipšica, myslím, 
že už od ministerstva spravodlivosti, čiže ešte z minulého tisícročia, dobre hovorím? Tak to je a bola pravou rukou 
Daniela Lipšica, kým v politike pôsobil. Po tom, ako Daniel Lipšic z politiky odišiel, zostala pri nás a my sme veľmi 
radi, že tento poklad pri sebe máme a Anka, mikrofón je tvoj.” 

Anna Andrejuvová, kandidátka na poslankyňu NR SR: 
“Ďakujem pekne. Mojím vzorom v živote sú stále čestní a spravodliví ľudia a myslím si, že takýchto ľudí máme 

na Slovensku veľmi veľa, aj keď teda ťahajú za nejaký kratší koniec. A aj preto som sa rozhodla prijať tú ponuku 
v NOVA a kandidovať v hnutí OĽaNO. Ako už Igor spomínal, pochádzam z východného Slovenska, čiže mi je 
srdcu blízke, ale už som študovala tu na západe, kde som sa už počas vysokej školy venovala oblasti vzťahu 
s médiami, s verejnosťou, pomáhaniu ľuďom po boku asi desať rokov Daniela Lipšica. A verím, že po voľbách 
v roku 2020 Slovensko bude lepšou krajinou, aby mladí mali lepšie vzdelanie, aby ľudia nemuseli platiť 
nezákonné poplatky u lekára, aby ľudia neprišli o svoj dom a svoje pozemky, pretože si to miestna mafia vybaví 
a rovnako aby na Slovensku mal každý právo sa narodiť a dožiť takú dôstojnú starobu. Tak dúfam, že sa nám to 
podarí s celým tímom.” 

Mária Šofranko: 
“Milanovi Vetrákovi patrí na kandidátke číslo 16.” 
Igor Matovič: 
“Keď sa pôjdete opýtať tu na právne oddelenie, neviem, ako sa presne nazýva, ktoré posudzuje každý návrh 

zákona, ktorý predkladajú poslanci, tak budete odtiaľ počuť chvály, normálne ktorýkoľvek redaktor choďte sa 
opýtať, že kto predkladá najlepšie vypracované návrhy zákonov po legislatívnej stránke, kde to má od začiatku 
hlavu a pätu tak, ako by to malo byť? Milan Vetrák je dlhé roky šéfom práve nášho legislatívneho tímu. Zároveň je 
to protikorupčný aktivista, právnik, človek, ktorý sa venuje problematike zahraničných Slovákov a aj takého 
jedného zahraničného Slováka na našu kandidátku doniesol, priniesol. Nie je to on ten zahraničný Slovák. A som 
veľmi rád, že ho máme na kandidátke ako dobrého a čestného človeka, zároveň fundovaného odborníka. Nech 
sa páči.” 

Milan Vetrák, kandidát na poslanca NR SR: 
“V prvom rade by som sa chcel poďakovať, že som dostal možnosť byť na tejto kandidátke, na kandidátke 

hnutia OĽaNO, kde sú ľudia, ktorí chcú lepšie Slovensko, kde sú ľudia, ktorí robia politiku tak, aby nám Slováci 
a ďalší občania Slovenska neutekali do zahraničia. A práve to, že OĽaNO robí svoju politiku dobre, tak ako už 
pán Matovič povedal, dôkazom toho je aj to, že sú na kandidátke hnutia OĽaNO viacerí Slováci zo zahraničia, nie 
je to len jeden a sme tomu radi, pretože aj to je dôkazom, že tú politiku robíme dobre a že ľudia, ak budeme vo 
vláde, budú sa chcieť aj na Slovensko vrátiť a nie z neho utekať. Ja sa už viac ako 20 rokov venujem príprave 
a schvaľovaniu kvalitných zákonov, spravodlivosti, vymožiteľnosti práva a veciam, ktoré sú spojené s justíciou 
a tomuto by som sa chcel venovať aj naďalej. Viac ako päť rokov, čo pôsobím v komunálnej politike ma utvrdilo 
v presvedčení, že keď chcete pomáhať ľuďom a viete, ako im máte pomáhať, tak si to ľudia vážia a dávajú vám 
dôveru, aby ste im mohli pomáhať aj naďalej. Bratislavčania už moju prácu poznajú a bol by som rád, aby moju 
prácu poznali aj ľudia z celého Slovenska. Preto som sa rozhodol kandidovať a pokračovať v tom úsilí, ktoré som 
doteraz robil pre Bratislavčanov aj v prospech všetkých ľudí na Slovensku. Ďakujem pekne.” 

Mária Šofranko: 
“Peter Kremský s číslom 17.” 
Igor Matovič: 
“Peter Kremský je ekonomický analytik, živnostník a zrejme ho viacerí z médií poznáte ako bývalého 

výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska. Dnes pracuje v našom ekonomickom tíme a robí analýzy 
hlavne pri poslaneckých návrhoch zákonov a dnes má aj na starosti tvorbu nášho ekonomického programu. Nech 
sa páči.” 

Peter Kremský, kandidát na poslanca NR SR: 
“Dobrý deň, ja som bývalý novinár a veľmi dlho som písal o korupcii. Bojoval som s ňou aj ako riaditeľ 

Podnikateľskej aliancie Slovenska a prečo som tu? Preto, aby som s tím mohol konečne aj niečo urobiť. Nechcel 
by som to len kritizovať, nechcel by som o tom len písať, ale toto je miesto, kde sa s tým dá niečo urobiť. Cez 
zákony, cez vládu, cez to, aby sme naozaj na Slovensko priniesli zmenu. Mnohí podnikatelia dnes zo Slovenska 
odchádzajú, mnohí sa nechajú znechutiť, presúvajú svoje firmy do zahraničia a to je niečo, čo môže na 
Slovensko priniesť veľa zlého. Potrebujeme to zmeniť, potrebujeme ľudí nadchnúť, aby tu chceli žiť, aby chceli 
Slovensko rozvíjať. Druhá vec, ktorú mám na srdci, sú rodiny. Som otec troch detí a viem, ako rodiny žijú, rodiny 
s deťmi, ako ich málo štát podporuje a myslím, že toto sa musí zmeniť. Pretože to je miesto, kde vyrastá naša 
budúcnosť. Takže ďakujem za dôveru a chcem bojovať za podnikanie a za rodiny.” 

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: 
“Sledovali ste tlačovú besedu strany OĽaNO, ktorá predstavila prvých 17 kandidátov z kandidátky do volieb 

2020.” 
[Späť na obsah] 
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