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Spišská Nová Ves 
 

1. Maskoval sa v Tatrách 
[06.12.2019; Nový Čas; Prominenti; s. 46; msvn] 

 
 

Richard Müller (58) 
Autor: msvn I Foto: arm 
ŠTRBA - Slovenský spevák Richard Müller (58) sa od septembra pohybuje v rámci svojho turné po celom 

Slovensku. Spoločne so svojimi hosťami Michaelom Kocábom (65) a Ondřejom Soukupom (68) predstavujú texty 
piesní, ktoré písal aj na svoje iné albumy. Pred predposledným koncertom v Spišskej Novej Vsi sa však Richard 

rozhodol aj pre menší oddych. „Prechádzka na Štrbskom plese. Tie naše Tatry majú najväčšie čaro takto v zime,“ 
poslal odkaz Rišo zo zasnežených hôr, kde zapózoval zamaskovaný za vojaka. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Richard Müller sa zladil s prírodou: Maskoval sa v Tatrách 
[06.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 02:00; msvn;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/918257/richard-muller-sa-zladil-s-prirodou-maskoval-sa-v-tatrach-video/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Slovenský spevák Richard Müller (58) sa od septembra pohybuje v rámci svojho turné po celom Slovensku. 
Fotogaléria 
6 
fotiek v galérii 
Spoločne so svojimi hosťami Michaelom Kocábom (65) a Ondřejom Soukupom (68) predstavujú texty piesní, 

ktoré písal aj na svoje iné albumy. Pred predposledným koncertom v Spišskej Novej Vsi sa však Richard 

rozhodol aj pre menší oddych. „Prechádzka na Štrbskom plese. Tie naše Tatry majú najväčšie čaro takto v zime,“ 
poslal odkaz Rišo zo zasnežených hôr, kde zapózoval zamaskovaný za vojaka. 

Foto: 
Rišo sa tematicky zladil s prírodou. Zdroj: arm 

[Späť na obsah] 

 
 

3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (6. december): Tipsport Liga aj futbalové ligy 
[06.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424876/sportove-udalosti-dna-6-december 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
ZIMNÉ ŠPORTY - ZJAZD ŽIEN: 
20:30 Svetový pohár (Lake Louise) / ONLINE >> 
FUTBAL - SERIA A: 
20:45 Inter Miláno - AS Rím / ONLINE >> 
FUTBAL - ŠPANIELSKA LA LIGA: 
21:00 Villarreal - Atletico Madrid / ONLINE >> 
FUTBAL - NEMECKÁ BUNDESLIGA: 
20:30 Eintracht Frankfurt - Hertha Berlín 
FUTBAL - FRANCÚZSKA LIGUE 1: 
19:00 Lille OSC - Brest 
20:45 Nimes - Olympique Lyon 
FUTBAL - ČESKÁ FORTUNA LIGA: 
17:30 Bohemians 1905 - Baník Ostrava 
19:30 Slovan Liberec - Slavia Praha 
FUTBAL - POĽSKÁ EKSTRAKLASA: 
18:00 Korona Kielce - Arka Gdynia 

https://www.cas.sk/clanok/918257/richard-muller-sa-zladil-s-prirodou-maskoval-sa-v-tatrach-video/
https://sport.aktuality.sk/c/424876/sportove-udalosti-dna-6-december


20:30 Gornik Zabrze - Wisla Krakov 
HOKEJ - SLOVENSKÁ TIPSPORT LIGA: 
17:30 HC Košice - HKM Zvolen / ONLINE >> 
17:30 HK Dukla Michalovce - DVTK Miškolc / ONLINE >> 
18:00 Dukla Trenčín - MAC Budapešť / ONLINE >> 
18:00 HK Poprad - HC 07 Detva / ONLINE >> 
18:00 HK Nitra - HC Nové Zámky / ONLINE >> 
18:00 HC 05 Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava / ONLINE >> 
HOKEJ - SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA: 
17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Skalica 

18:00 HK Martin - MsHK Žilina 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom - HK Levice 
18:00 HK 95 Považská Bystrica - Bratislava Capitals 
18:00 HC Topoľćany - HK Gladiators Trnava 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
17:30 Škoda Plzeň - Kometa Brno 
17:30 Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera 
17:30 Berani Zlín - Mountfield HK 
18:00 Olomouc - Verva Litvínov 
18:00 Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 
18:00 Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec 
HOKEJ - KHL: 
10:30 Admiral Vladivostok - Viťaz Podoľsk 
13:30 Sibir Novosibirsk - Jokerit Helsinki 
17:00 Lokomotiv Jarosľavl - Dynamo Moskva 
17:00 Torpedo Nižnij Novgorod - Ak Bars Kazaň 
17:10 Dynamo Minsk - Severstaľ Čerepovec 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 
01:00 Montreal Canadiens - Colorado Avalanche 
01:00 Boston Bruins - Chicago Blackhawks 
01:00 Philadelphia Flyers - Arizona Coyotes 
01:00 Carolian Hurricanes - San Jose Sharks 
01:00 New York Islanders - Vegas Golden Knights 
01:00 Columbus Blue Jackets - New York Rangers 
02:30 Dallas Stars - Winnipeg Jets 
03:00 Calgary Flames - Buffalo Sabres 
Sobota: 
01:00 New York Rangers - Montreal Canadiens 
01:00 New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 
01:00 Pittsburgh Penguins - Arizona Coyotes 
03:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 
04:00 Anaheim Ducks - Washington Capitals 
19:00 Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 
22:00 Vancouver Canucks - Buffalo Sabres 
BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA: 
18:00 BK Inter Bratislava - PP a TV Raj Žilina 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Washington Wizards - Philadelphia 76ers 
01:30 New York Knicks - Denver Nuggets 
01:30 Toronto Raptors - Houston Rockets 
02:00 New orleans Pelicans - Phoenix Suns 
Sobota: 
01:00 Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 
01:00 Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 
01:00 Detroit Pistons - Indiana Pacers 
02:00 Miami Heat - Washington Wizards 
02:00 Boston Celtics - Denver Nuggets 
02:00 Chicago Bulls - Golden State Warriors 
02:00 Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 
02:30 Milwaukee Bucks - LA Clippers 
02:30 San Antonio Spurs - Sacramento Kings 
04:30 Portal Trail Blazers - LA Lakers 
20:00 Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 
HÁDZANÁ - MOL Liga žien: 
18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - Zora Olomouc 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA: 



19:00 VK Mirand PU Prešov - VK KDS Šport Košice 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Škôlkari a školáci vyzdobili námestie 
[05.12.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Centrum Spišskej Novej Vsi zdobí niekoľko vianočných stromčekov, 

skrášľovali ich stovky škôlkarov a školákov z mesta. Pri tejto práci si spievali mikulášske či vianočné pesničky.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Na Spišskonovoveskom námestí rozmiestnili dvadsaťšesť vianočných 

stromčekov, každá škôlka či škola v meste mala za úlohu jeden z nich si vybrať a premeniť ho na krásny vianočný 
stromček. Originalitu každého z nich vytvorili ozdoby, ktoré si deti s pomocou učiteliek vyrobili sami.“ 

Lucia Jurjaková, učiteľka v materskej škole v Spišskej Novej Vsi: „Naša škôlka trošku zvolila reťaze, ako 

vidíte, potom sme snehuliakov vyrobili s deťmi, mašličky. Zvolili sme tento rok papier a alobal.“ 
Janka Stoličná, učiteľka v materskej škole v Spišskej Novej Vsi: „Toho roku máme z prírodných materiálov 

šišky, takéto medailóniky a hviezdičky, a tie sú z ceruziek.“ 
Škôlkarka: „Som robila také šišky. …ozdobovať stromček.“ 
Škôlkar: „….a reťaz.“ 
Škôlkarka: „My sme tvorili Mikulášov. Sme s kamarátmi vešali ozdoby.“ 
Škôlkar: „Ozdobiť stromček.“ 
Marie Balážová Melníková: „Do zdobenia vianočných stromčekov na námestí sa zapojilo celkove dvadsaťšesť 

materských a základných škôl v meste.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Slovenská 18-ka sa predstaví na turnaji v Budapešti 
[05.12.2019; hokejportal.net; Slovensko Reprezentácia; 13:14; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovenska-18-ka-sa-predstavi-na-turnaji-v-budapesti/96726 

 
 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov bude pokračovať v príprave na aprílové domáce majstrovstvá 
sveta na turnaji v Budapešti. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v nedeľu 8. decembra zídu na Zimnom štadióne v 
Piešťanoch, kde majú domovský stánok aj v Slovenskej hokejovej lige, a po krátkom výcvikovom kempe 
odcestujú do maďarskej metropoly. 

Tam ich čakajú zápasy s rovesníkmi z Dánska, Nórska a s domácou “osemnástkou”. Vo Fenešovej nominácii 
je 22 hráčov, z nich traja - Adam Jombík (KooKoo), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec) a Roman Faith (Vaasan 
Sport) - pôsobia na klubovej úrovni v zahraničí. Mladí Slováci sa v príprave na vrchol sezóny vezú zatiaľ na 
víťaznej vlne. Po augustovom úspechu 7:5 nad Švajčiarmi v záverečnom zápase Hlinka Gretzky Cupu vyhrali 
Turnaj olympijských nádejí v Budapešti i novembrový Turnaj štyroch krajín v Kodani. Informoval o tom web 
hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “18” na výcvikový tábor v Piešťanoch a Turnaj štyroch krajín v Budapešti (8.-14. decembra): 
Hráči: Rayen Petrovický, Roman Vaňo (obaja HK Dukla Trenčín), Oliver Ketner, Richard Petráš, Adam 

Lukošík (všetci HC Slovan Bratislava), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Samuel Rehák (MsHKM Žilina), Adrián 
Zubák (HC ’05 Banská Bystrica), Jakub Šimko (HK Brezno), Matej Jacko (HC Košice), Jakub Ragan, Adam 
Stripai (obaja HK Mládež Michalovce), Šimon Nemec, Oliver Stümpel (obaja MMHK Nitra), Marek Putala, Tomáš 
Boľo (obaja MŠK Púchov), Gabriel Olejník (HK Spišská Nová Ves), Šimon Opatovský (HK Trnava), František 

Smidžár (MHA Martin), Adam Jombík (KooKoo, Fín.), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec, ČR), Roman Faith 
(Vaasan Sport, Fín.) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Líderka Matovičovej kandidátky Mária Šofranko je už babkou: Otcom jej 

vnuka je hokejista Jánošík 
[05.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 11:21; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/918006/liderka-matovicovej-kandidatky-maria-sofranko-je-uz-babkou-otcom-
jej-vnuka-je-hokejista-janosik/ 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovenska-18-ka-sa-predstavi-na-turnaji-v-budapesti/96726
https://www.cas.sk/clanok/918006/liderka-matovicovej-kandidatky-maria-sofranko-je-uz-babkou-otcom-jej-vnuka-je-hokejista-janosik/
https://www.cas.sk/clanok/918006/liderka-matovicovej-kandidatky-maria-sofranko-je-uz-babkou-otcom-jej-vnuka-je-hokejista-janosik/


 
 

Otvoriť galériu 
Doma má len dobré meno! Tajomná líderka Matovičovej kandidátky Mária Šofranko (49) sa na rodnom Spiši 

roky pohybuje v oblasti školstva, kultúry a aj športu. 
Ako bývalá atlétka a potom najmä učiteľka i riaditeľka si vybudovala slušnú povesť skromnej a pracovitej ženy. 

Nový Čas zistil, že už má aj vnuka a otcom je hokejista Adam Jánošík. 
Vedúca kandidátka na poslankyňu v parlamente sa momentálne nezdržiava doma a nebrala ani mobilný 

telefón. Býva v bytovke v Spišskej Novej Vsi, je rozvedená a má dcéru Alexandru (24), ktorej partnerom je 

hokejista Adam Jánošík. Na spadnutie je už aj ich svadba. “Prajem jej to, nech to vyjde. Mária je totiž charakterný 
človek, inteligentná, vzdelaná, no pritom skromná a veci rieši s prehľadom,” povedala jej blízka spolupracovníčka. 
Ďalšia pripomenula, že má schopnosti riadiť, čo dokázala nielen v základnej škole, ale aj v kultúrnom centre. 
Práve tam, v Smižanoch, pred zdravotnou pauzou naposledy pracovala, no viedla aj centrum voľného času v 
Harichovciach, odkiaľ zase pochádza manželka šéfa strany Matoviča. 

"Pochádza z Levoče, študovala v Prešove a pôsobila aj vo viacerých školách v Spišskej Novej Vsi, 

Domaňovciach a v okolí ako učiteľka i riaditeľka. Bola aj hlásateľkou v regionálnej televízii a zaslúžila sa o vznik a 
rozvoj tanečnej skupiny," spomenul jej bývalý kolega. V podstate všetci spoluracovníci vyzdvihli jej 
bezkonfiktnosť, cieľavedomosť a to, že veci robí aj na 120 percent! Keďže má rada Vysoké Tatry, ak by mala 
pôsobiť v Bratislave, naše veľhory jej určite budú chýbať. 

Foto: 
Mária 

[Späť na obsah] 

 
 

7. SBL: Svit porazil Komárno o 58 bodov, skvelý obrat Spišskej Novej Vsi 
[05.12.2019; dobrenoviny.sk; 07:59; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176137/sbl-svit-porazil-komarno-o-58-bodov-skvely-obrat-spisskej-novej-
vsi 

 
 

Basketbalová SBL mala v stredu na programe zápasy 15. kola. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer 
Svit 4. decembra (TASR) - Basketbalová SBL mala v stredu na programe zápasy 15. kola. 
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 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Prvýkrát v histórii medzi najlepšími s cieľom zopakovať famóznu Bratislavu. 

Začínajú florbalové MS 
[05.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424894/prvykrat-v-historii-medzi-najlepsimi-s-cielom-zopakovat-famoznu-
bratislavu-zacinaju-florbalove-ms 

 
 

S cieľom minimálne obhájiť 5. miesto spred dvoch rokov odcestovali slovenské florbalistky do švajčiarskeho 
Neuchatelu, ktorý bude od soboty dejiskom XII. majstrovstiev sveta (7.-15. decembra). 

Zverenky trénera Michala Jedličku by však na šampionáte radi urobili aj ďalší krôčik vpred a pretlačili sa medzi 
elitnú svetovú štvorku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko). 

https://www.dobrenoviny.sk/c/176137/sbl-svit-porazil-komarno-o-58-bodov-skvely-obrat-spisskej-novej-vsi
https://www.dobrenoviny.sk/c/176137/sbl-svit-porazil-komarno-o-58-bodov-skvely-obrat-spisskej-novej-vsi
https://sport.aktuality.sk/c/424894/prvykrat-v-historii-medzi-najlepsimi-s-cielom-zopakovat-famoznu-bratislavu-zacinaju-florbalove-ms
https://sport.aktuality.sk/c/424894/prvykrat-v-historii-medzi-najlepsimi-s-cielom-zopakovat-famoznu-bratislavu-zacinaju-florbalove-ms


“Chceme hrať semifinále, to je náš cieľ, za ktorým pôjdeme. Všetko horšie ako piate miesto bude pre nás 
neúspech. Samozrejme, je to šport a v jednom zápase sa môže stať všeličo. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám 
cez to štvrťfinále podarilo prekĺznuť,” povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Jedlička. 

Ten zostavil káder, ktorý je mixom skúsenejších legionárok a mladších hráčok z domácej extraligy. Vo výbere 
figuruje dvanásť hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, najviac dodala česká extraliga - deväť. “Máme 
najlepší možný káder. Niektoré hráčky vyradili zranenia, iné nemajú potrebnú výkonnosť. Šancu pri ich 
absenciách dostali viaceré mladé dievčatá. Dobre sa nimi pracuje, ale nemajú ešte potrebné skúsenosti. Niektoré 
budú prvýkrát reprezentovať na MS. Uvidíme, ako sa popasujú s nervozitou. Mrzí nás, že v reprezentácii 
nepokračuje Lucia Jelínková. Má však pracovné povinnosti v Číne a už to nešlo ju prehovoriť,” prezradil 
reprezentačný tréner. 

Slovenské florbalistky na domácich MS 2017. Zdroj: IFF 
Kapitánkou tímu je Katarína Klapitová, ktorá dobre pozná prostredie vo Švajčiarsku vďaka pôsobeniu v klube 

Piranha Chur. “Prípravu sme nepodcenili, počas uplynulého dvojročného cyklu sme urobili maximum. V 
skupinovej fáze sa nedajú očakávať také dominantné výsledky ako v minulosti. Určite by sme radi zopakovali 
piate miesto z prechádzajúcich MS, respektíve sa posunuli ešte vyššie. S momentálnymi zraneniami, chorobami 
a mladšou generáciou hráčok to však bude ťažké, ale nie nemožné. Na rozdiel od Bratislavy 2017 už nebudeme 
mať výhodu domáceho prostredia. Môže to byť však aj plus, pred dvomi rokmi to niektorým hráčkam zv iazalo 
ruky, keď mali rodinu a kamarátov v hľadisku, teraz sa budú môcť sústrediť iba na seba,” tvrdí Klapitová. 

Slovenky si postup na MS vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. Vďaka piatemu 
miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie SR, poskočili vo 
svetovom rebríčku na šiestu priečku. Zásluhou toho začnú účinkovanie na MS prvýkrát v histórii v jednej z dvoch 
výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. V 
porovnaní s minulými šampionátmi tak nemajú na rozbeh ľahkých súperov, ale hneď družstvá prvého rangu, ktoré 
ich dostatočne preveria. Na úvod ich čakajú v sobotu o 18.15 h osemnásobné majsterky sveta Švédky. 

“Poriadne sa na ne pripravíme. Ak by sme však v priebehu zápasu vysoko prehrávali, nehrali by sme ďalej na 
dve lajny. V tejto fáze je jedno, či prehráme o tri alebo o sedem gólov. Určite nebudeme chcieť zápas vypustiť, ale 
pri vyššom gólovom rozdiele hráčky pošetríme. Nemá cenu sa v prvom stretnutí ‘vyšťaviť’,” zdôraznil Jedlička. 

Slovenské florbalistky na domácich MS 2017. Zdroj: IFF 
Dôležitejšie budú ďalšie skupinové zápasy. “Ak zdoláme Lotyšky, môže byť pre nás kľúčový duel s Českom, s 

ktorými si to rozdáme o druhé miesto v skupine. V prípade úspechu môžeme postúpiť priamo do štvrťfinále. Pre 
nás sú to ďaleko ťažšie zápasy ako pred dvomi rokmi, keď sme si merali sily s tímami, ktoré florbal hrať veľmi 
nevedia. Bude to pre nás krst ohňom. Naše skúsené hráčky sú zvyknuté na také zápasy, ale trištvrte tímu sa ešte 
s takými družstvami nestretlo. Pre ne to bude ťažký oriešok,” povedal Jedlička pre TASR. 

Z A- aj “slovenskej” B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach však 
pôjdu do štvrťfinále priamo, kým krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. 
kole play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že sa Slovenky v 1. 
kole play off stretnú s Dánkami alebo Nórkami. “Je nám jedno, kto bude naším súperom. Mali by sme ho zdolať,” 
vyhlásil Jedlička. 

Jednou z najskúsenejších hráčok v kádri bude Denisa Ferenčíková z 1. SC Vítkovice. “Našou veľkou devízou 
je dlhodobo výborný kolektív, čo nám tiež pomáha vo výkonoch. Nemáme v tíme žiadne problémy, nikdy 
nevznikla žiadna hádka. My staršie hráčky sa snažíme pomáhať tým mladším. Prvý zápas bude hneď ten 
najťažší, čakajú nás Švédky, úradujúce majsterky sveta. Lotyšky stretávame každoročne na MS i v príprave, 
verím, že nad nimi zvíťazíme. S Českom to bude federálne derby, majú lepšie hráčky, ale verím, že s nimi 
odohráme vyrovnaný zápas a podarí sa nám uspieť,” povedala Ferenčíková. 

Nominácia SR na MS v Neuchateli (7. - 15. decembra): 
Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) 
Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová 

(ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) 
Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), 

Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké 
Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára 
Adamcová (FBK Kométa Spišská Nová Ves), Michaela Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal 

Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová Ves), Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Laura 
Chúpeková (FBK Kysucké Nové Mesto) 

Zloženie základných skupín MS: 
A-skupina: Švajčiarsko, Fínsko, Poľsko, Nemecko 
B-skupina: Česko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko 
C-skupina: Dánsko, Nórsko, Estónsko, Japonsko 
D-skupina: Austrália, USA, Singapur, Thajsko 
Program Slovenska na MS: 
sobota 7. decembra 
18.15 SLOVENSKO - Švédsko 
pondelok 9. decembra 
13.30 SLOVENSKO - Lotyšsko 
utorok 10. decembra 16.30 Česko - SLOVENSKO 
Všetky zápasy budete môcť sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 

[Späť na obsah] 



 
 

9. Slovenská hokejová 18-ka sa predstaví na turnaji v Budapešti 
[05.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/slovenska-hokejova-18-ka-sa-predstavi-na-turnaji-v-budapesti-cl725280.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov bude pokračovať v príprave na aprílové domáce majstrovstvá 

sveta na turnaji v Budapešti. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v … 
Piešťany 5. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov bude pokračovať v príprave 

na aprílové domáce majstrovstvá sveta na turnaji v Budapešti. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v nedeľu 8. 
decembra zídu na Zimnom štadióne v Piešťanoch, kde majú domovský stánok aj v Slovenskej hokejovej lige, a 
po krátkom výcvikovom kempe odcestujú do maďarskej metropoly. Tam ich čakajú zápasy s rovesníkmi z 
Dánska, Nórska a s domácou “osemnástkou”. 

Vo Fenešovej nominácii je 22 hráčov, z nich traja - Adam Jombík (KooKoo), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec) 
a Roman Faith (Vaasan Sport) - pôsobia na klubovej úrovni v zahraničí. Mladí Slováci sa v príprave na vrchol 
sezóny vezú zatiaľ na víťaznej vlne. Po augustovom úspechu 7:5 nad Švajčiarmi v záverečnom zápase Hlinka 
Gretzky Cupu vyhrali Turnaj olympijských nádejí v Budapešti i novembrový Turnaj štyroch krajín v Kodani. 
Informoval o tom web hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “18” na výcvikový tábor v Piešťanoch a Turnaj štyroch krajín v Budapešti (8.-14. decembra): 
Hráči: Rayen Petrovický, Roman Vaňo (obaja HK Dukla Trenčín), Oliver Ketner, Richard Petráš, Adam 

Lukošík (všetci HC Slovan Bratislava), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Samuel Rehák (MsHKM Žilina), Adrián 
Zubák (HC ’05 Banská Bystrica), Jakub Šimko (HK Brezno), Matej Jacko (HC Košice), Jakub Ragan, Adam 
Stripai (obaja HK Mládež Michalovce), Šimon Nemec, Oliver Stümpel (obaja MMHK Nitra), Marek Putala, Tomáš 
Boľo (obaja MŠK Púchov), Gabriel Olejník (HK Spišská Nová Ves), Šimon Opatovský (HK Trnava), František 

Smidžár (MHA Martin), Adam Jombík (KooKoo, Fín.), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec, ČR), Roman Faith 
(Vaasan Sport, Fín.) 

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

 
 

10. Prvýkrát v histórii medzi najlepšími s cieľom zopakovať famóznu 

Bratislavu. Začínajú sa florbalové MS 
[05.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424894/prvykrat-v-historii-medzi-najlepsimi-s-cielom-zopakovat-famoznu-
bratislavu-zacinaju-florbalove-ms 

 
 

S cieľom minimálne obhájiť 5. miesto spred dvoch rokov odcestovali slovenské florbalistky do švajčiarskeho 
Neuchatelu, ktorý bude od soboty dejiskom XII. majstrovstiev sveta (7.-15. decembra). 

Zverenky trénera Michala Jedličku by však na šampionáte radi urobili aj ďalší krôčik vpred a pretlačili sa medzi 
elitnú svetovú štvorku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko). 

“Chceme hrať semifinále, to je náš cieľ, za ktorým pôjdeme. Všetko horšie ako piate miesto bude pre nás 
neúspech. Samozrejme, je to šport a v jednom zápase sa môže stať všeličo. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám 
cez to štvrťfinále podarilo prekĺznuť,” povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Jedlička. 

Ten zostavil káder, ktorý je mixom skúsenejších legionárok a mladších hráčok z domácej extraligy. Vo výbere 
figuruje dvanásť hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, najviac dodala česká extraliga - deväť. “Máme 
najlepší možný káder. Niektoré hráčky vyradili zranenia, iné nemajú potrebnú výkonnosť. Šancu pri ich 
absenciách dostali viaceré mladé dievčatá. Dobre sa nimi pracuje, ale nemajú ešte potrebné skúsenosti. Niektoré 
budú prvýkrát reprezentovať na MS. Uvidíme, ako sa popasujú s nervozitou. Mrzí nás, že v reprezentácii 
nepokračuje Lucia Jelínková. Má však pracovné povinnosti v Číne a už to nešlo ju prehovoriť,” prezradil 
reprezentačný tréner. 

Slovenské florbalistky na domácich MS 2017. Zdroj: IFF 
Kapitánkou tímu je Katarína Klapitová, ktorá dobre pozná prostredie vo Švajčiarsku vďaka pôsobeniu v klube 

Piranha Chur. “Prípravu sme nepodcenili, počas uplynulého dvojročného cyklu sme urobili maximum. V 
skupinovej fáze sa nedajú očakávať také dominantné výsledky ako v minulosti. Určite by sme radi zopakovali 
piate miesto z prechádzajúcich MS, respektíve sa posunuli ešte vyššie. S momentálnymi zraneniami, chorobami 
a mladšou generáciou hráčok to však bude ťažké, ale nie nemožné. Na rozdiel od Bratislavy 2017 už nebudeme 

https://www.24hod.sk/slovenska-hokejova-18-ka-sa-predstavi-na-turnaji-v-budapesti-cl725280.html
https://sport.aktuality.sk/c/424894/prvykrat-v-historii-medzi-najlepsimi-s-cielom-zopakovat-famoznu-bratislavu-zacinaju-florbalove-ms
https://sport.aktuality.sk/c/424894/prvykrat-v-historii-medzi-najlepsimi-s-cielom-zopakovat-famoznu-bratislavu-zacinaju-florbalove-ms


mať výhodu domáceho prostredia. Môže to byť však aj plus, pred dvomi rokmi to niektorým hráčkam zviazalo 
ruky, keď mali rodinu a kamarátov v hľadisku, teraz sa budú môcť sústrediť iba na seba,” tvrdí Klapitová. 

Slovenky si postup na MS vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. Vďaka piatemu 
miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie SR, poskočili vo 
svetovom rebríčku na šiestu priečku. Zásluhou toho začnú účinkovanie na MS prvýkrát v histórii v jednej z dvoch 
výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. V 
porovnaní s minulými šampionátmi tak nemajú na rozbeh ľahkých súperov, ale hneď družstvá prvého rangu, ktoré 
ich dostatočne preveria. Na úvod ich čakajú v sobotu o 18.15 h osemnásobné majsterky sveta Švédky. 

“Poriadne sa na ne pripravíme. Ak by sme však v priebehu zápasu vysoko prehrávali, nehrali by sme ďalej na 
dve lajny. V tejto fáze je jedno, či prehráme o tri alebo o sedem gólov. Určite nebudeme chcieť zápas vypustiť, ale 
pri vyššom gólovom rozdiele hráčky pošetríme. Nemá cenu sa v prvom stretnutí ‘vyšťaviť’,” zdôraznil Jedlička. 

Slovenské florbalistky na domácich MS 2017. Zdroj: IFF 
Dôležitejšie budú ďalšie skupinové zápasy. “Ak zdoláme Lotyšky, môže byť pre nás kľúčový duel s Českom, s 

ktorými si to rozdáme o druhé miesto v skupine. V prípade úspechu môžeme postúpiť priamo do štvrťfinále. Pre 
nás sú to ďaleko ťažšie zápasy ako pred dvomi rokmi, keď sme si merali sily s tímami, ktoré florbal hrať veľmi 
nevedia. Bude to pre nás krst ohňom. Naše skúsené hráčky sú zvyknuté na také zápasy, ale trištvrte tímu sa ešte 
s takými družstvami nestretlo. Pre ne to bude ťažký oriešok,” povedal Jedlička pre TASR. 

Z A- aj “slovenskej” B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach však 
pôjdu do štvrťfinále priamo, kým krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. 
kole play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že sa Slovenky v 1. 
kole play off stretnú s Dánkami alebo Nórkami. “Je nám jedno, kto bude naším súperom. Mali by sme ho zdolať,” 
vyhlásil Jedlička. 

Jednou z najskúsenejších hráčok v kádri bude Denisa Ferenčíková z 1. SC Vítkovice. “Našou veľkou devízou 
je dlhodobo výborný kolektív, čo nám tiež pomáha vo výkonoch. Nemáme v tíme žiadne problémy, nikdy 
nevznikla žiadna hádka. My staršie hráčky sa snažíme pomáhať tým mladším. Prvý zápas bude hneď ten 
najťažší, čakajú nás Švédky, úradujúce majsterky sveta. Lotyšky stretávame každoročne na MS i v príprave, 
verím, že nad nimi zvíťazíme. S Českom to bude federálne derby, majú lepšie hráčky, ale verím, že s nimi 
odohráme vyrovnaný zápas a podarí sa nám uspieť,” povedala Ferenčíková. 

Nominácia SR na MS v Neuchateli (7. - 15. decembra): 
Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) 
Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová 

(ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) 
Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), 

Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké 
Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára 
Adamcová (FBK Kométa Spišská Nová Ves), Michaela Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal 

Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová Ves), Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Laura 
Chúpeková (FBK Kysucké Nové Mesto) 

Zdroj: https://www.facebook.com/SlovenskyZvazFlorbalu 
Zloženie základných skupín MS: 
A-skupina: Švajčiarsko, Fínsko, Poľsko, Nemecko 
B-skupina: Česko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko 
C-skupina: Dánsko, Nórsko, Estónsko, Japonsko 
D-skupina: Austrália, USA, Singapur, Thajsko 
Program Slovenska na MS: 
sobota 7. decembra 
18.15 SLOVENSKO - Švédsko 
pondelok 9. decembra 
13.30 SLOVENSKO - Lotyšsko 
utorok 10. decembra 16.30 Česko - SLOVENSKO 
Všetky zápasy budete môcť sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Slovenská „osemnástka“ na turnaj do Budapešti 
[05.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424910/slovenska-osemnastka-na-turnaj-do-budapesti 

 
 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov bude pokračovať v príprave na aprílové domáce majstrovstvá 
sveta na turnaji v Budapešti. 

Zverenci trénera Ivana Feneša sa v nedeľu 8. decembra zídu na Zimnom štadióne v Piešťanoch, kde majú 
domovský stánok aj v Slovenskej hokejovej lige, a po krátkom výcvikovom kempe odcestujú do maďarskej 
metropoly. Tam ich čakajú zápasy s rovesníkmi z Dánska, Nórska a s domácou “osemnástkou”. 

https://sport.aktuality.sk/c/424910/slovenska-osemnastka-na-turnaj-do-budapesti


Vo Fenešovej nominácii je 22 hráčov, z nich traja - Adam Jombík (KooKoo), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec) 
a Roman Faith (Vaasan Sport) - pôsobia na klubovej úrovni v zahraničí. Mladí Slováci sa v príprave na vrchol 
sezóny vezú zatiaľ na víťaznej vlne. Po augustovom úspechu 7:5 nad Švajčiarmi v záverečnom zápase Hlinka 
Gretzky Cupu vyhrali Turnaj olympijských nádejí v Budapešti i novembrový Turnaj štyroch krajín v Kodani. 
Informoval o tom web hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “18” na výcvikový tábor v Piešťanoch a Turnaj štyroch krajín v Budapešti (8.-14. decembra): 
Hráči: Rayen Petrovický, Roman Vaňo (obaja HK Dukla Trenčín), Oliver Ketner, Richard Petráš, Adam 

Lukošík (všetci HC Slovan Bratislava), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Samuel Rehák (MsHKM Žilina), Adrián 
Zubák (HC ’05 Banská Bystrica), Jakub Šimko (HK Brezno), Matej Jacko (HC Košice), Jakub Ragan, Adam 
Stripai (obaja HK Mládež Michalovce), Šimon Nemec, Oliver Stümpel (obaja MMHK Nitra), Marek Putala, Tomáš 
Boľo (obaja MŠK Púchov), Gabriel Olejník (HK Spišská Nová Ves), Šimon Opatovský (HK Trnava), František 

Smidžár (MHA Martin), Adam Jombík (KooKoo, Fín.), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec, ČR), Roman Faith 
(Vaasan Sport, Fín.) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Slovenky idú do Neuchatelu s cieľom minimálne obhájiť piate miesto 
[05.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Ďalšie športy - Ostatné športy; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22276373/ms-vo-florbale-2019-slovenky-s-cielom-obhajit-preview.html 

 
 

Slovenské florbalistky nastúpia na MS. 
Program a výsledky Slovenska na MS vo florbale žien 2019 >>> 
BRATISLAVA. S cieľom minimálne obhájiť 5. miesto spred dvoch rokov odcestovali slovenské florbalistky do 

švajčiarskeho Neuchatelu, ktorý bude od soboty dejiskom XII. majstrovstiev sveta (7.-15. decembra). 
Zverenky trénera Michala Jedličku by však na šampionáte radi urobili aj ďalší krôčik vpred a pretlačili sa medzi 

elitnú svetovú štvorku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko). 
“Chceme hrať semifinále, to je náš cieľ, za ktorým pôjdeme. Všetko horšie ako piate miesto bude pre nás 

neúspech. Samozrejme, je to šport a v jednom zápase sa môže stať všeličo. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám 
cez to štvrťfinále podarilo prekĺznuť,” povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Jedlička. 

Jedlička: Máme najlepší možný výber 
Ten zostavil káder, ktorý je mixom skúsenejších legionárok a mladších hráčok z domácej extraligy. 
Súvisiaci článokV nominácii florbalistiek na MS sa nachádza 12 legionárok Čítajte 
Vo výbere figuruje dvanásť hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, najviac dodala česká extraliga - 

deväť. 
"Máme najlepší možný káder. Niektoré hráčky vyradili zranenia, iné nemajú potrebnú výkonnosť. Šancu pri ich 

absenciách dostali viaceré mladé dievčatá. 
Dobre sa nimi pracuje, ale nemajú ešte potrebné skúsenosti. Niektoré budú prvýkrát reprezentovať na MS. 

Uvidíme, ako sa popasujú s nervozitou. Mrzí nás, že v reprezentácii nepokračuje Lucia Jelínková. Má však 
pracovné povinnosti v Číne a už to nešlo ju prehovoriť," prezradil reprezentačný tréner. 

Postup si vybojovali v Trenčíne 
Kapitánkou tímu je Katarína Klapitová, ktorá dobre pozná prostredie vo Švajčiarsku vďaka pôsobeniu v klube 

Piranha Chur. 
Zloženie základných skupín MS: 
A-skupina: Švajčiarsko, Fínsko, Poľsko, Nemecko 
B-skupina: Česko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko 
C-skupina: Dánsko, Nórsko, Estónsko, Japonsko 
D-skupina: Austrália, USA, Singapur, Thajsko 
"Prípravu sme nepodcenili, počas uplynulého dvojročného cyklu sme urobili maximum. V skupinovej fáze sa 

nedajú očakávať také dominantné výsledky ako v minulosti. 
Určite by sme radi zopakovali piate miesto z prechádzajúcich MS, respektíve sa posunuli ešte vyššie," uviedla 

tvrdí Klapitová. 
"S momentálnymi zraneniami, chorobami a mladšou generáciou hráčok to však bude ťažké, ale nie nemožné. 

Na rozdiel od Bratislavy 2017 už nebudeme mať výhodu domáceho prostredia. 
Môže to byť však aj plus, pred dvomi rokmi to niektorým hráčkam zviazalo ruky, keď mali rodinu a kamarátov 

v hľadisku, teraz sa budú môcť sústrediť iba na seba," tvrdí Klapitová. 
Slovenky si postup na MS vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. 
Hneď na úvod nastúpia proti Švédsku 
Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie 

SR, poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku. 
Zásluhou toho začnú účinkovanie na MS prvýkrát v histórii v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V 

B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. 
V porovnaní s minulými šampionátmi tak nemajú na rozbeh ľahkých súperov, ale hneď družstvá prvého rangu, 

ktoré ich dostatočne preveria. Na úvod ich čakajú v sobotu o 18.15 h osemnásobné majsterky sveta Švédky. 

https://sport.sme.sk/c/22276373/ms-vo-florbale-2019-slovenky-s-cielom-obhajit-preview.html


“Poriadne sa na ne pripravíme. Ak by sme však v priebehu zápasu vysoko prehrávali, nehrali by sme ďalej na 
dve lajny. V tejto fáze je jedno, či prehráme o tri alebo o sedem gólov. Určite nebudeme chcieť zápas vypustiť, ale 
pri vyššom gólovom rozdiele hráčky pošetríme. Nemá cenu sa v prvom stretnutí ‘vyšťaviť’,” zdôraznil Jedlička. 

Bude to krst ohňom, upozorňuje tréner 
Dôležitejšie budú ďalšie skupinové zápasy. 
"Ak zdoláme Lotyšky, môže byť pre nás kľúčový duel s Českom, s ktorými si to rozdáme o druhé miesto v 

skupine. V prípade úspechu môžeme postúpiť priamo do štvrťfinále. 
Pre nás sú to ďaleko ťažšie zápasy ako pred dvomi rokmi, keď sme si merali sily s tímami, ktoré florbal hrať 

veľmi nevedia. Bude to pre nás krst ohňom. Naše skúsené hráčky sú zvyknuté na také zápasy, ale trištvrte tímu 
sa ešte s takými družstvami nestretlo. Pre ne to bude ťažký oriešok," povedal Jedlička pre TASR. 

Z A- aj “slovenskej” B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach však 
pôjdu do štvrťfinále priamo, kým krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. 
kole play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. 

Ferenčíková: S Českom to bude derby 
Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že sa Slovenky v 1. kole play off stretnú s Dánkami alebo Nórkami. “Je nám 

jedno, kto bude naším súperom. Mali by sme ho zdolať,” vyhlásil Jedlička. 
Jednou z najskúsenejších hráčok v kádri bude Denisa Ferenčíková z 1. SC Vítkovice. 
"Našou veľkou devízou je dlhodobo výborný kolektív, čo nám tiež pomáha vo výkonoch. Nemáme v tíme 

žiadne problémy, nikdy nevznikla žiadna hádka. My staršie hráčky sa snažíme pomáhať tým mladším. Prvý zápas 
bude hneď ten najťažší, čakajú nás Švédky, úradujúce majsterky sveta. 

Lotyšky stretávame každoročne na MS i v príprave, verím, že nad nimi zvíťazíme. S Českom to bude 
federálne derby, majú lepšie hráčky, ale verím, že s nimi odohráme vyrovnaný zápas a podarí sa nám uspieť," 
povedala Ferenčíková. 

Nominácia SR na MS vo florbale 2019 
Brankárky 
Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR) 
Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) 
Obrankyne 
Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.) 
Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.) 
Lenka Lenčešová (ŠK 98 Pruské) 
Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR) 
Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) 
Útočníčky 
Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová) 
Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR) 
Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské) 
Andrea Šidlová (1. SC Tempish Vítkovice/ČR) 
Linda Pudišová (FBK Kysucké Nové Mesto) 
Jana Trošková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR) 
Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR) 
Sára Adamcová (FBK Kométa Spišská Nová Ves) 

Michaela Šponiarová (SC Classic/Fín.) 
Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR) 
Klára Grossová (Kométa Spišská Nová Ves) 
Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR) 
Laura Chúpeková (FBK Kysucké Nové Mesto) 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Florbalistky pôjdu do Neuchatelu s cieľom minimálne obhájiť 5. miesto 
[05.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/florbalistky-pojdu-do-neuchatelu-s-cie/434027-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Pavel Neubauer 
Káder je mixom skúsenejších legionárok a mladších hráčok z domácej extraligy. Vo výbere figuruje dvanásť 

hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, najviac dodala česká extraliga - deväť. 
Bratislava 5. decembra (TASR) - S cieľom minimálne obhájiť 5. miesto spred dvoch rokov odcestovali 

slovenské florbalistky do švajčiarskeho Neuchatelu, ktorý bude od soboty dejiskom XII. majstrovstiev sveta (7.-15. 
decembra). Zverenky trénera Michala Jedličku by však na šampionáte radi urobili aj ďalší krôčik vpred a pretlačili 
sa medzi elitnú svetovú štvorku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko). “Chceme hrať semifinále, to je náš cieľ, 
za ktorým pôjdeme. Všetko horšie ako piate miesto bude pre nás neúspech. Samozrejme, je to šport a v jednom 
zápase sa môže stať všeličo. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám cez to štvrťfinále podarilo prekĺznuť,” povedal 

https://www.teraz.sk/sport/florbalistky-pojdu-do-neuchatelu-s-cie/434027-clanok.html


na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Jedlička. Ten zostavil káder, ktorý je mixom skúsenejších legionárok a 
mladších hráčok z domácej extraligy. Vo výbere figuruje dvanásť hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, 
najviac dodala česká extraliga - deväť. “Máme najlepší možný káder. Niektoré hráčky vyradili zranenia, iné 
nemajú potrebnú výkonnosť. Šancu pri ich absenciách dostali viaceré mladé dievčatá. Dobre sa nimi pracuje, ale 
nemajú ešte potrebné skúsenosti. Niektoré budú prvýkrát reprezentovať na MS. Uvidíme, ako sa popasujú s 
nervozitou. Mrzí nás, že v reprezentácii nepokračuje Lucia Jelínková. Má však pracovné povinnosti v Číne a už to 
nešlo ju prehovoriť,” prezradil reprezentačný tréner. Kapitánkou tímu je Katarína Klapitová, ktorá dobre pozná 
prostredie vo Švajčiarsku vďaka pôsobeniu v klube Piranha Chur. “Prípravu sme nepodcenili, počas uplynulého 
dvojročného cyklu sme urobili maximum. V skupinovej fáze sa nedajú očakávať také dominantné výsledky ako v 
minulosti. Určite by sme radi zopakovali piate miesto z prechádzajúcich MS, respektíve sa posunuli ešte vyššie. S 
momentálnymi zraneniami, chorobami a mladšou generáciou hráčok to však bude ťažké, ale nie nemožné. Na 
rozdiel od Bratislavy 2017 už nebudeme mať výhodu domáceho prostredia. Môže to byť však aj plus, pred dvomi 
rokmi to niektorým hráčkam zviazalo ruky, keď mali rodinu a kamarátov v hľadisku, teraz sa budú môcť sústrediť 
iba na seba,” tvrdí Klapitová. Slovenky si postup na MS vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v 
Trenčíne. Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej 
reprezentácie SR, poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku. Zásluhou toho začnú účinkovanie na MS 
prvýkrát v histórii v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne 
titulu Švédky, Lotyšky a Češky. V porovnaní s minulými šampionátmi tak nemajú na rozbeh ľahkých súperov, ale 
hneď družstvá prvého rangu, ktoré ich dostatočne preveria. Na úvod ich čakajú v sobotu o 18.15 h osemnásobné 
majsterky sveta Švédky. “Poriadne sa na ne pripravíme. Ak by sme však v priebehu zápasu vysoko prehrávali, 
nehrali by sme ďalej na dve lajny. V tejto fáze je jedno, či prehráme o tri alebo o sedem gólov. Určite nebudeme 
chcieť zápas vypustiť, ale pri vyššom gólovom rozdiele hráčky pošetríme. Nemá cenu sa v prvom stretnutí 
‘vyšťaviť’,” zdôraznil Jedlička. Dôležitejšie budú ďalšie skupinové zápasy. “Ak zdoláme Lotyšky, môže byť pre nás 
kľúčový duel s Českom, s ktorými si to rozdáme o druhé miesto v skupine. V prípade úspechu môžeme postúpiť 
priamo do štvrťfinále. Pre nás sú to ďaleko ťažšie zápasy ako pred dvomi rokmi, keď sme si merali sily s tímami, 
ktoré florbal hrať veľmi nevedia. Bude to pre nás krst ohňom. Naše skúsené hráčky sú zvyknuté na také zápasy, 
ale trištvrte tímu sa ešte s takými družstvami nestretlo. Pre ne to bude ťažký oriešok,” povedal Jedlička pre TASR. 
Z A- aj “slovenskej” B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach však pôjdu do 
štvrťfinále priamo, kým krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole play 
off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že sa Slovenky v 1. kole play 
off stretnú s Dánkami alebo Nórkami. “Je nám jedno, kto bude naším súperom. Mali by sme ho zdolať,” vyhlásil 
Jedlička. Jednou z najskúsenejších hráčok v kádri bude Denisa Ferenčíková z 1. SC Vítkovice. “Našou veľkou 
devízou je dlhodobo výborný kolektív, čo nám tiež pomáha vo výkonoch. Nemáme v tíme žiadne problémy, nikdy 
nevznikla žiadna hádka. My staršie hráčky sa snažíme pomáhať tým mladším. Prvý zápas bude hneď ten 
najťažší, čakajú nás Švédky, úradujúce majsterky sveta. Lotyšky stretávame každoročne na MS i v príprave, 
verím, že nad nimi zvíťazíme. S Českom to bude federálne derby, majú lepšie hráčky, ale verím, že s nimi 
odohráme vyrovnaný zápas a podarí sa nám uspieť,” povedala Ferenčíková. Brankárky: Karolína Krištofová 
(Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), 
Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová (ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), 
Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Denisa 
Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC Tempish 
Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), 
Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára Adamcová (FBK Kométa Spišská Nová Ves), Michaela Šponiarová 

(SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová Ves), Kristína 
Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Laura Chúpeková (FBK Kysucké Nové Mesto) 

A-skupina: Švajčiarsko, Fínsko, Poľsko, Nemecko B-skupina: Česko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko C-
skupina: Dánsko, Nórsko, Estónsko, Japonsko D-skupina: Austrália, USA, Singapur, Thajsko Program MS: 
sobota 7. decembra 12.00 Fínsko - Poľsko /A/ 12.00 Japonsko - Dánsko /C/ 15.15 Švajčiarsko - Nemecko /A/ 
15.15 Estónsko - Nórsko /C/ 18.15 SLOVENSKO - Švédsko /B/ 18.15 Austrália - USA /D/ nedeľa 8. decembra 
10.30 Lotyšsko - Česko /B/ 12.00 Thajsko - Singapur /D/ 13.30 Fínsko - Švajčiarsko /A/ 15.00 Japonsko - 
Estónsko /C/ 16.30 Poľsko - Nemecko /A/ 18.00 Dánsko - Nórsko /C/ pondelok 9. decembra 10.30 Austrália - 
Thajsko /D/ 13.30 SLOVENSKO - Lotyšsko /B/ 15.00 USA - Singapur /D/ 16.30 Nórsko - Japonsko /C/ 18.00 
Nemecko - Fínsko /A/ 19.30 Švédsko - Česko /B/ utorok 10. decembra 10.30 Singapur - Austrália /D/ 13.30 
Dánsko - Estónsko /C/ 16.30 USA - Thajsko /D/ 16.30 Česko - SLOVENSKO /B/ 19.30 Švédsko - Lotyšsko 19.30 
Poľsko - Švajčiarsko streda 11. decembra play off o štvrťfinále 10.00 3B - 2C 13.00 4A - 1D 16.00 4B - 1C 19.00 
3A - 2D o 13.-16. miesto 12.00 3D - 4C 15.00 3C - 4D štvrtok 12. decembra 10.00 o 15. miesto 12.00/15.00 o 9.-
12. miesto 13.00 o 13. miesto 16.00/19.00 štvrťfinále piatok 13. decembra 10.00 o 11. miesto 13.00 o 9. miesto 
16.00/19.00 štvrťfinále sobota 14. decembra 10.00/11.30 o 5.-8. miesto 14.30/17.35 semifinále nedeľa 15. 
decembra 10.00 o 7. miesto 10.30 o 5. miesto 13.30 o 3. miesto 16.30 finále 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Považská nedostal šancu pomýšľať na dobrý výsledok + FOTO 
[05.12.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 
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Martinčania druhýkrát v sezóne nastrieľali dvojciferný počet presných zásahov. Z Podhája odchádzala s 
debaklom Považská Bystrica, ktorej naši na cestu pribalili jedenásť gólov. 

HK Vitar Martin – HK Považská Bystrica 11:2 (3:0, 6:1, 2:1) 
Hokej: Martin - Považská Bystrica 
(24 fotografií) 
Duel týchto dvoch súperov, ktorý sa hral na Podháji koncom septembra, síce naši vyhrali, no prišli v ňom o 

vedenie 3:0 a nakoniec museli byť spokojní aj s výhrou po predĺžení. 
Prečítajte si tiežOsemnástka bojovala, no body zostali v Martine + VIDEO Čítajte 
Tentoraz však Martinčania nenechali nič na náhodu, súpera veľmi rýchlo zlomili a potom už na ľade 

jednoznačne dominovali. 
„Na chlapcoch som videl veľkú snahu, pričom pochvalu si zaslúžia všetky štyri formácie. Ako dokážeme 

dlhodobejšie hrať takto kompaktne, kolektívne a dostatočne efektívne, nemusíme mať pred žiadnym súperom 
strach,“ pochváli mužstvo tréner Ernest Bokroš. 

((piano)) 
Hokejisti HK Vitar dosiahli najvyššie víťazstvo v sezóne a predchádzajúce pozitívne hodnotenie ich 

kormidelníka sa dá doložiť aj číslami. Súpera naši zasypali 44 streleckými pokusmi, z ktorých dali jedenásť gólov, 
čo znamená výbornú 25 percentnú úspešnosť streľby. Dokonca 50 percentnú úspešnosť mali pri využívaní 
presiloviek, keď zo štyroch ponúknutých premenili dve. 

Svoje osobné štatistiky si vylepšilo až pätnásť martinských hráčov. Bol medzi nimi aj Lukáš Žiak, ktorý tímu 
pomohol dvomi presnými zásahmi a asistenciou, pričom jeden z gólov zaznamenal z trestného strieľania. 

„Dodržiavali sme systém, hrali aktívne a dôrazne. Keď k tomu prirátame potrebné šťastie v koncovke, tak je 
na svete naše vysoké a úplne zaslúžené víťazstvo. Hostia sa síce snažili, ale keď dostávate gól za gólom je veľmi 
náročné vzdorovať. Asi každý hokejista vie, ako zle sa hrá, keď vysoko prehrávate. Trošku mrzí, že po 
zbytočných chybách sme dvakrát inkasovali a nepomohli brankárovi k čistému kontu. Teraz sa už musíme 
sústrediť predovšetkým na to, aby sme sa na ďalšie stretnutia pripravili rovnako dobre, ako na dnešné,“ zdôraznil 
Lukáš Žiak. 

Podľa hosťujúceho kormidelníka Juraja Firita jeho tím nenadviazal na výkony z predchádzajúcich duelov. Do 
Turca síce pricestovala Považská Bystrica s cieľom potrápiť favorita, ale predzápasové predsavzatia sa rýchlo 
rozplynuli. 

„Po dvoch pomerne rýchlo inkasovaných góloch, chalani akoby prestali veriť, že tu môžu niečo uhrať. Treba 
však uznať i kvality domácich, ktorí nám toho veľa nedovolili,“ priznal. 

Celok z Považia v predchádzajúcich šiestich súbojoch štyrikrát bodoval, pričom dokázal získať bod na horúcej 
pôde v Spišskej Novej Vsi a o dva obral na svojim štadióne Topoľčany. 

„Asi sme si mysleli, že keď sa nám tu minule podarilo vyrovnať z 3:0 na 3:3, tak všetko pôjde samo i tentoraz. 
Dnes sme však hrali nezodpovedne, nekoncentrovane, mužstvo produkovalo množstvo chýb a efektívny súper 
nás trestal. Verím, že dostávať takéto laty nikto z nás nechce a preto si musíme vstúpiť do svedomia a zmeniť 
prístup,“ podčiarkol hosťujúci útočník Ján Zlocha, ktorého otec v minulosti odvádzal pre martinský hokej výborné 
služby. 

Góly: 13:56 Pokrivčák (Murček, Videlka), 17:25 Poliaček (Brezniak, Langhammer), 18:25 Dírer (Žiak), 25:36 
Žiak (A. Nauš, Burzík), 27:06 Paulíny (Dvořák, Tabaček), 29:40 Žiak (trest. strieľanie), 30:45 Rudzan (Jurášek, 
Burzík), 32:10 Brezniak (Langhammer, Poliaček), 32:37 Burzík, 40:35 Videlka (Dvořák, Langhammer) a 54:20 
Videlka (Murček, Pokrivčák), resp. 35:31 Zlocha (Cíger, Niník) a 48:20 Drevenák (Švantner).Vylúčení: 3:4. 
Presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Strely: 44:32. Rozhodcovia: Valko - Šotek, Makúch. Divákov: 550. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

15. Pri futbale vydržal 2 mesiace. Atletický talent poznačila legenda i smrť 
[05.12.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; Pravda] 
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Matej Baluch (uprostred) so slovenskými športovými osobnosťami Dankou Bartekovou a Matejom Tóthom. 
Autor: Pravda, Ivan Majerský 

https://myturiec.sme.sk/c/22276465/povazska-nedostal-sancu-pomyslat-na-dobry-vysledok-foto.html
https://sport.pravda.sk/atletika/clanok/535015-atleticky-talent-poznacila-legenda-i-smrt/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/atletika/clanok/535015-atleticky-talent-poznacila-legenda-i-smrt/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Pred rokom o ňom vedel málokto. Matej Baluch však zvládol svoju premiéru na vrcholnom podujatí medailovo. 
Na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase vybojoval bronz v behu na 400 m prekážok. 

Razom sa stal najlepším slovenským atletickým mladíkom. Vďaka fantastickému progresu v osobnom rekorde 
aj potenciálnym reprezentantom na budúcoročných majstrovstvách Európy v Paríži. A pripomenutím prvého 
medailistu z atletických MS v ére samostatnosti – bronzovú legendu z Atén 1997 prekážkara Igora Kováča. 

„Medailu ani osobné rekordy som nečakal. Šokovalo ma to. Mám za sebou najlepšiu sezónu, doma kov, ktorý 
si cením najviac zo všetkých a nezabudnuteľné spomienky. Verím, že je to míľnik, ktorý ma posunie ďalej. Beriem 
to aj ako motiváciu a dôkaz, že sa tvrdá drina vypláca,“ vraví Baluch. 

Na futbale vydržal 2 mesiace 
Rok 2018 ukončil vo svojej najsilnejšej disciplíne osobným rekordom 54,01 sekundy. Tento uzatvoril časom 

51,26 s. Na viac ako dva a pol sekundové zlepšenie by rád nadviazal. 
Veď špeciálnou motiváciou je aj 56 chýbajúcich stotín k splneniu limitu na budúcoročný kontinentálny 

šampionát. Čo hľadať za obrovským výkonnostným skokom v priebehu necelého roka? 
„Dospievanie a dozrievanie. Nedávno som oslávil devätnásť rokov. V pohode zvládam dvojfázové tréningy. 

Rozdiel medzi osobákom a limitom na ME sa na prvý pohľad nezdá veľký, ale človek musí poriadne zamakať, 
aby dal tú polsekundu dole. Rozhodne sa však o to pokúsim,“ netají Baluch. 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame 
Fest dobrý fest @jbljumpfest Úžasná akcia so super atmosférou Ďakujem za pozvanie @veldacka @jankavel 
Príspevok, ktorý zdieľa Matej Baluch (@ztrata_casu), 4 Sep 2019 o 3:24 PDT 
Po vianočnom „ničnerobení“ chce v januári absolvovať aspoň poltucet halových pretekov – najmä na 

Slovensku a v susedných krajinách. Bude to jubilejný desiaty rok, čo sa Baluch venuje kráľovnej športov. 
Neľutuje, že si ju vybral zo širokej ponuky športov. 

"Skúšal som napríklad futbal, ale vydržal som len dva mesiace. Kamarát ma raz priviedol na atletický krúžok. 
Už ju nerobí, šiel na inú školu, ale ja som zostal. Bavilo ma to a prišli výsledky. Začínal som so šprintami, behám 
ich aj dodnes. 

Môj bývalý tréner však objavil aj dobrú techniku pri prekážkach a mal som aj rýchlosť, takže bolo rozhodnuté," 
prezrádza gymnazista zo Spišskej Novej Vsi. 

Ako státisíce atlétov i športovcov po celom svete, aj Baluch sníva o štarte pod piatimi kruhmi. „Rád by som sa 
predstavil na olympiáde, ale aj v Diamantovej lige či na vrcholných podujatiach,“ dopĺňa. 

Poctivec a srdciar v jednom 
Dvere k nim mu otvára aj brat Igora Kováča Edmund. Ich podoba je zjavná hneď na prvý pohľad. Zhodujú sa 

aj v názoroch na talentovaného Balucha. 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame 
“Vackert och otroligt” asi tak by som nazval posledné 4 dni. Matejove švédske stoly skončili najlepšie ako len 

mohli. Ďakujem :) 
Príspevok, ktorý zdieľa Matej Baluch (@ztrata_casu), 22 Júl 2019 o 3:11 PDT 
„Veľa sa o ňom spolu rozprávame. Vidíme v ňom obrovský potenciál, najmä v povahových vlastnostiach. 

Zhodujeme sa, že pre pretekára sú vynikajúce,“ tvrdí tréner Edmund Kováč. 
Baluch absolvuje prechod od juniorov k mužom. Kováč vie, že jeho zverenca nečaká nič jednoduché. Práve 

silná mentalita však podľa trénera môže byť Baluchovou devízou. 
„Je to veľký poctivec. Možno si aj hundre, ale len v mysli. Verí mi a vidí, že mu to pomáha. Na pretekoch je 

zasa srdciar. Dáva do toho maximum. Povinnosti neodflákne a to si na ňom vážim. Veď v dnešnej dobe to s 
mladými nie je jednoduché,“ zamýšľa sa. 

K Baluchovi sa dostal na jeseň 2016 za smutných okolností. „Bohužiaľ, predtým ho viedol tréner, ktorý zomrel. 
Oslovil ma môj brat Igor a pýtal sa ma, či by som nechcel viesť 15-člennú skupinu dievčat a chlapcov. Prikývol 
som,“ ozrejmuje. 

Po splnení tajného želania z MEJ v Borase majú s Baluchom ďalšie. Dostať sa do Paríža. „Nie sme ďaleko. 
Ak bude zdravý a odtrénuje, čo má, mohlo by sa to podariť,“ uzatvára Kováč. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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16. Florbalistky pôjdu do Neuchatelu s cieľom minimálne obhájiť 5. miesto 
[05.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/florbalistky-pojdu-do-neuchatelu-s-cielom-minimalne-obhajit-5-miesto-
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24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 5. decembra (TASR) - S cieľom minimálne obhájiť 5. miesto spred dvoch rokov odcestovali 

slovenské florbalistky do švajčiarskeho Neuchatelu, ktorý bude od soboty dejiskom XII. majstrovstiev sveta (7.-15. 
decembra). Zverenky trénera Michala Jedličku by však na šampionáte radi urobili aj ďalší krôčik vpred a pretlačili 
sa medzi elitnú svetovú štvorku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko). 

https://www.24hod.sk/florbalistky-pojdu-do-neuchatelu-s-cielom-minimalne-obhajit-5-miesto-cl725204.html
https://www.24hod.sk/florbalistky-pojdu-do-neuchatelu-s-cielom-minimalne-obhajit-5-miesto-cl725204.html


“Chceme hrať semifinále, to je náš cieľ, za ktorým pôjdeme. Všetko horšie ako piate miesto bude pre nás 
neúspech. Samozrejme, je to šport a v jednom zápase sa môže stať všeličo. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám 
cez to štvrťfinále podarilo prekĺznuť,” povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Jedlička. 

Ten zostavil káder, ktorý je mixom skúsenejších legionárok a mladších hráčok z domácej extraligy. Vo výbere 
figuruje dvanásť hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, najviac dodala česká extraliga - deväť. “Máme 
najlepší možný káder. Niektoré hráčky vyradili zranenia, iné nemajú potrebnú výkonnosť. Šancu pri ich 
absenciách dostali viaceré mladé dievčatá. Dobre sa nimi pracuje, ale nemajú ešte potrebné skúsenosti. Niektoré 
budú prvýkrát reprezentovať na MS. Uvidíme, ako sa popasujú s nervozitou. Mrzí nás, že v reprezentácii 
nepokračuje Lucia Jelínková. Má však pracovné povinnosti v Číne a už to nešlo ju prehovoriť,” prezradil 
reprezentačný tréner. 

Kapitánkou tímu je Katarína Klapitová, ktorá dobre pozná prostredie vo Švajčiarsku vďaka pôsobeniu v klube 
Piranha Chur. “Prípravu sme nepodcenili, počas uplynulého dvojročného cyklu sme urobili maximum. V 
skupinovej fáze sa nedajú očakávať také dominantné výsledky ako v minulosti. Určite by sme radi zopakovali 
piate miesto z prechádzajúcich MS, respektíve sa posunuli ešte vyššie. S momentálnymi zraneniami, chorobami 
a mladšou generáciou hráčok to však bude ťažké, ale nie nemožné. Na rozdiel od Bratislavy 2017 už nebudeme 
mať výhodu domáceho prostredia. Môže to byť však aj plus, pred dvomi rokmi to niektorým hráčkam zv iazalo 
ruky, keď mali rodinu a kamarátov v hľadisku, teraz sa budú môcť sústrediť iba na seba,” tvrdí Klapitová. 

Slovenky si postup na MS vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. Vďaka piatemu 
miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie SR, poskočili vo 
svetovom rebríčku na šiestu priečku. Zásluhou toho začnú účinkovanie na MS prvýkrát v histórii v jednej z dvoch 
výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. V 
porovnaní s minulými šampionátmi tak nemajú na rozbeh ľahkých súperov, ale hneď družstvá prvého rangu, ktoré 
ich dostatočne preveria. Na úvod ich čakajú v sobotu o 18.15 h osemnásobné majsterky sveta Švédky. “Poriadne 
sa na ne pripravíme. Ak by sme však v priebehu zápasu vysoko prehrávali, nehrali by sme ďalej na dve lajny. V 
tejto fáze je jedno, či prehráme o tri alebo o sedem gólov. Určite nebudeme chcieť zápas vypustiť, ale pri vyššom 
gólovom rozdiele hráčky pošetríme. Nemá cenu sa v prvom stretnutí ‘vyšťaviť’,” zdôraznil Jedlička. 

Dôležitejšie budú ďalšie skupinové zápasy. “Ak zdoláme Lotyšky, môže byť pre nás kľúčový duel s Českom, s 
ktorými si to rozdáme o druhé miesto v skupine. V prípade úspechu môžeme postúpiť priamo do štvrťfinále. Pre 
nás sú to ďaleko ťažšie zápasy ako pred dvomi rokmi, keď sme si merali sily s tímami, ktoré florbal hrať veľmi 
nevedia. Bude to pre nás krst ohňom. Naše skúsené hráčky sú zvyknuté na také zápasy, ale trištvrte tímu sa ešte 
s takými družstvami nestretlo. Pre ne to bude ťažký oriešok,” povedal Jedlička pre TASR. 

Z A- aj “slovenskej” B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach však 
pôjdu do štvrťfinále priamo, kým krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. 
kole play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že sa Slovenky v 1. 
kole play off stretnú s Dánkami alebo Nórkami. “Je nám jedno, kto bude naším súperom. Mali by sme ho zdolať,” 
vyhlásil Jedlička. 

Jednou z najskúsenejších hráčok v kádri bude Denisa Ferenčíková z 1. SC Vítkovice. “Našou veľkou devízou 
je dlhodobo výborný kolektív, čo nám tiež pomáha vo výkonoch. Nemáme v tíme žiadne problémy, nikdy 
nevznikla žiadna hádka. My staršie hráčky sa snažíme pomáhať tým mladším. Prvý zápas bude hneď ten 
najťažší, čakajú nás Švédky, úradujúce majsterky sveta. Lotyšky stretávame každoročne na MS i v príprave, 
verím, že nad nimi zvíťazíme. S Českom to bude federálne derby, majú lepšie hráčky, ale verím, že s nimi 
odohráme vyrovnaný zápas a podarí sa nám uspieť,” povedala Ferenčíková. 

Nominácia SR na MS v Neuchateli (7. - 15. decembra): 
Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) 
Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová 

(ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) 
Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), 

Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké 
Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára 
Adamcová (FBK Kométa Spišská Nová Ves), Michaela Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal 

Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová Ves), Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Laura 
Chúpeková (FBK Kysucké Nové Mesto) 

Zloženie základných skupín MS: 
A-skupina: Švajčiarsko, Fínsko, Poľsko, Nemecko 
B-skupina: Česko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko 
C-skupina: Dánsko, Nórsko, Estónsko, Japonsko 
D-skupina: Austrália, USA, Singapur, Thajsko 
Program MS: 
sobota 7. decembra 
12.00 Fínsko - Poľsko /A/ 
12.00 Japonsko - Dánsko /C/ 
15.15 Švajčiarsko - Nemecko /A/ 
15.15 Estónsko - Nórsko /C/ 
18.15 SLOVENSKO - Švédsko /B/ 
18.15 Austrália - USA /D/ 
nedeľa 8. decembra 
10.30 Lotyšsko - Česko /B/ 



12.00 Thajsko - Singapur /D/ 
13.30 Fínsko - Švajčiarsko /A/ 
15.00 Japonsko - Estónsko /C/ 
16.30 Poľsko - Nemecko /A/ 
18.00 Dánsko - Nórsko /C/ 
pondelok 9. decembra 
10.30 Austrália - Thajsko /D/ 
13.30 SLOVENSKO - Lotyšsko /B/ 
15.00 USA - Singapur /D/ 
16.30 Nórsko - Japonsko /C/ 
18.00 Nemecko - Fínsko /A/ 
19.30 Švédsko - Česko /B/ 
utorok 10. decembra 
10.30 Singapur - Austrália /D/ 
13.30 Dánsko - Estónsko /C/ 
16.30 USA - Thajsko /D/ 
16.30 Česko - SLOVENSKO /B/ 
19.30 Švédsko - Lotyšsko 
19.30 Poľsko - Švajčiarsko 
streda 11. decembra 
play off o štvrťfinále 
10.00 3B - 2C 
13.00 4A - 1D 
16.00 4B - 1C 
19.00 3A - 2D 
o 13.-16. miesto 
12.00 3D - 4C 
15.00 3C - 4D 
štvrtok 12. decembra 
10.00 o 15. miesto 
12.00/15.00 o 9.-12. miesto 
13.00 o 13. miesto 
16.00/19.00 štvrťfinále 
piatok 13. decembra 
10.00 o 11. miesto 
13.00 o 9. miesto 
16.00/19.00 štvrťfinále 
sobota 14. decembra 
10.00/11.30 o 5.-8. miesto 
14.30/17.35 semifinále 
nedeľa 15. decembra 
10.00 o 7. miesto 
10.30 o 5. miesto 
13.30 o 3. miesto 
16.30 finále 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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17. Slovenská hokejová 18-ka sa predstaví na turnaji v Budapešti 
[05.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Mladí Slováci sa v príprave na vrchol sezóny vezú zatiaľ na víťaznej vlne. 
Piešťany 5. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov bude pokračovať v príprave 

na aprílové domáce majstrovstvá sveta na turnaji v Budapešti. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v nedeľu 8. 
decembra zídu na Zimnom štadióne v Piešťanoch, kde majú domovský stánok aj v Slovenskej hokejovej lige, a 
po krátkom výcvikovom kempe odcestujú do maďarskej metropoly. Tam ich čakajú zápasy s rovesníkmi z 
Dánska, Nórska a s domácou “osemnástkou”. Vo Fenešovej nominácii je 22 hráčov, z nich traja - Adam Jombík 
(KooKoo), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec) a Roman Faith (Vaasan Sport) - pôsobia na klubovej úrovni v 
zahraničí. Mladí Slováci sa v príprave na vrchol sezóny vezú zatiaľ na víťaznej vlne. Po augustovom úspechu 7:5 
nad Švajčiarmi v záverečnom zápase Hlinka Gretzky Cupu vyhrali Turnaj olympijských nádejí v Budapešti i 

https://www.teraz.sk/sport/slovenska-hokejova-18-ka-sa-predstavi/434094-clanok.html


novembrový Turnaj štyroch krajín v Kodani. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk. Hráči: Rayen Petrovický, 
Roman Vaňo (obaja HK Dukla Trenčín), Oliver Ketner, Richard Petráš, Adam Lukošík (všetci HC Slovan 
Bratislava), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Samuel Rehák (MsHKM Žilina), Adrián Zubák (HC ’05 Banská 
Bystrica), Jakub Šimko (HK Brezno), Matej Jacko (HC Košice), Jakub Ragan, Adam Stripai (obaja HK Mládež 
Michalovce), Šimon Nemec, Oliver Stümpel (obaja MMHK Nitra), Marek Putala, Tomáš Boľo (obaja MŠK 
Púchov), Gabriel Olejník (HK Spišská Nová Ves), Šimon Opatovský (HK Trnava), František Smidžár (MHA 

Martin), Adam Jombík (KooKoo, Fín.), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec, ČR), Roman Faith (Vaasan Sport, Fín.) 
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18. 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 
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. 

https://sport.aktuality.sk/c/424810/krok-za-krokom-medzi-elitu


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 / 25. kolo 
1 
X 
2 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
17:30 
06.12.2019 
HK Skalica HK Skalica 
2.15 4.20 2.45 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
06.12.2019 
HK Levice Levice 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
18:00 
06.12.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 



9.40 7.40 1.15 
HK Martin Martin 
18:00 
06.12.2019 
MsHK Žilina Žilina 
1.40 5.40 4.75 
HC Topoľčany Topoľčany 
18:00 
06.12.2019 
HK Gladiators Trnava Trnava 
1.10 9.00 11.00 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
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