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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Neustrážil si nohu na plyne 
[14.01.2020; Nový Čas; Slovensko; s. 15; red;sita] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES/NITRA - Polícia na sociálnej sieti informovala o cestnom pirátovi, ktorý mal ťažkú nohu 

na plyne. Vodič vozidla VW Passat prekročil povolenú rýchlosť v obci Hnilčík (okr. Spišská Nová Ves) v mieste, 
kde je dopravným značením povolená maximálna rýchlosť 50 km/h. Jeho autu bola nameraná rýchlosť 101 km/h. 
Muži zákona pošlú držiteľovi vozidla rozkaz o uložení sankcie v rámci inštitútu tzv. „objektívnej zodpovednosti“. 

(red, sita foto: pz/fb) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Štadión opravili za 4 milióny € 
[14.01.2020; Nový Čas; Regióny; s. 9; kz] 

 
 

Na hokejové MS 18-ročných v Spišskej Novej Vsi sú už pripravení 

Autor: kz I Foto: autor 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Majú vymaľované. Aprílový svetový šampionát mladých hokejistov do 18 rokov 

skupiny B by sa na Spiši mohol začať už aj zajtra. Organizátor je pripravený a na novoveskom zimnom štadióne 
to aj vidieť. V predchádzajúcom období doň investovali približne až 4 milióny €. Treba veriť, že šampionát bude 
úspešný aj pre našich hráčov. 

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik potvrdil, že vytvoria výborné podmienky a prispejú k tomu, aby 

naši hokejisti postúpili medzi elitu. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan uviedol, 
že naši chlapci budú mať domácu podporu v hľadisku a majú jasný cieľ prebojovať sa medzi najlepších na svete. 
„K tomu sme vytvorili aj projekt 18-ky v Piešťanoch a v spolupráci so župami tiež hokejové akadémie, aby mladé 
talenty neodchádzali do zahraničia, ale zostávali doma,“ spomenul Šatan. Priamo na zimáku, ktorý sa síce začal 
stavať ešte v 70. rokoch, no skolaudovali ho až o 20 rokov neskôr, Nový Čas zastihol správcu Jozefa Hrubého. 
Jeho dedo tento štadión staval a pracoval tu aj otec. „Teoreticky by sa MS mohli začať už zajtra. Treba len 



skontrolovať technický stav a maliarskymi úpravami prejdú niektoré priestory, tiež robíme plánované revízie. 
Rolba je v poriadku, kapacita stánku je 3 800 miest,“ povedal Hrubý. Každé mužstvo bude mať svoj komfort vo 
vlastnej šatni a prichystané sú aj priestory pre realizačné tímy. Vstupenky budú v predaji od februára. 

Foto: 
Správca zimáka Jozef Hrubý je spokojný s prípravami na šampionát. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. HOKEJ - 1. LIGA 
[13.01.2020; Trnavské noviny; ŠPORT / INZERCIA; s. 28; (STC)] 

 
 

Trnavským hokejistom sa nedarí ani v novom roku. Naposledy odohrali vyrovnanú partiu s favoritom z 
Topoľčian, no v prestrelke opäť ťahali za kratší koniec. V piatok čaká na gladiátorov posledné kolo základnej 
časti, následne vstúpia do nadstavby. 

34. KOLO 
Trnava - Topoľčany 6:7 (4:1, 1:4, 1:2) 
Gladiátori znovu dokázali v úvode zaskočiť favorita, rovnako ako v poslednom zápase na jeho ľade, a po 

góloch Rotha, Mravu a Marguša vyhrávali na konci šiestej minúty už 3:0. 
Topoľčany sa postupne otriasli, začali sa dostávať do hry a Hubom aj znížili na 3:1, ale Daniel Baránek 

naskočil z trestnej ľavice a upravil na 4:1 po prvej tretine Druhá tretina však už patrila hostím, tí gladiátorov 
prestrieľali a dokázali sa už aj presadiť. Hrebíček znížil na 4:2 a Extrnavčan Jurák už na 4:3, aby Miklík vyrovnal. 
V 39. minúte dokonca dokončili Topoľčany senzačný obrat na 4:5, ale Dávid Baránek trestným strieľaním stanovil 
na 5:5 po dvoch tretinách. Lenže úvod tretej časti už domáci nezachytili a za dve minúty bolo po góloch Kluku a 
opäť Juráka už 5:7. Zápas gradoval, nechýbali pästné výmeny a v poslednej minúte dokonca domáci v presilovke 
znížili na 6:7, ale ďalšie vydreté víťazstvo nakoniec predsa len zostalo na konte Topoľčian. 

Góly: 3. Tóth, 4. Mrava, 6. Marguš, 19. Daniel Baránek, 39. Dávid Baránek (t. s.), 59. Daniel Baránek - 16. 
Huba, 23. Hřebíček, 27. Jurák, 32. Miklík, 39. Tomčák, 41. Kluka, 42. Jurák. 

Vylúčení: 6:9, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 45:43. Divákov: 175. 
TRNAVA: Bartozel (42. Ivanovič) - Klein, Solník, Mrva, Burian, Sliva, A. Gergel - Bobál, Schmidt, Mrava - 

Beták, Adamčík, Kamenický - Tóth, Lindeman, Marguš - Dávid Baránek, Daniel Baránek, Šúry. 
Ostatné výsledky 34. kola: Skalica - Spišská Nová Ves 6:1 (2:0, 3:0, 1:1), Martin - Žilina 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 

0:1), Levice - Dubnica 0:3 (0:2, 0:1, 0:0), Považská Bystrica - Bratislava Capitals 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). 
Program Trnavy - 35. kolo, streda 15. januára: Spišská Nová Ves - Trnava (predohrali). 36. kolo, piatok 17. 

januára o 18.00 hod.: Trnava - Považská Bystrica. 
Tabuľka: 
1.BA Capitals 2.Topoľčany 3.Martin 4.Dubnica 5.Spiš. N. Ves 6.Skalica 7.Žilina 8.Levice 9.P. Bystrica 

10.Trnava 35 26 35 19 35 21 35 17 36 16 35 15 35 14 35 11 35 9 36 6 1 8 3 3 2 3 3 1 2 0 4 1 3 2 3 3 2 3 3 2 4 7 8 
13 15 181:73 121:85 138:97 112:110 119:122 14 123:103 16 103:109 20 111:138 21 92:136 28 103:193 84 74 72 
59 55 54 50 38 34 20 

Trnavskí hokejisti končia základnú časť. NOAM PHOTO 
[Späť na obsah] 

 
 

4. 1. FBC NA VÍŤAZNEJ VLNE 
[13.01.2020; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 30; 1. FBC;TN] 

 
 

Florbalisti 1. FBC po minulotýždňovej prvej prehre v sezóne tentoraz zabrali naplno a nováčika vôbec nešetrili. 
AS Trenčín v Žiline bodovať nedokázali. 

1. FBC Trenčín - Púchov 14:5 (3:1, 6:0, 5:4) 
Domáci nastúpili do zápasu ako jasný favorit, na ploche to tak však v úvode stretnutia nevyzeralo. V 7. minúte 

sa ako prví z gólu tešili hostia, keď prestrelil obranu Žilinský - 0:1. Trenčania odpovedali v 11. minúte po góle 
Kvasnicu - 1:1. Nasledovala pasáž zápasu, v ktorej domáci nepremenili viacero jasných príležitostí. Tie premenili 
až v poslednej minúte prvej tretiny, keď dostali svoj tím do vedenia Kvasnica a v oslabení Widurski - 3:1. 

Prostrednú časť zápasu domáci jednoznačne ovládli, aj keď opäť nepremenili viacero šancí. V 28. minúte sa 
tesne po sebe do gólových štatistík zapísali Mitucha a Peško - 5:1. Dvojgólová situácia sa opakovala aj v presnej 
polovici zápasu, keď už na rozdiel šiestich gólov zvyšovala dvojica Masár a kapitán Mitucha - 7:1. Trenčania 
počas tejto dvadsaťminútovky pripravili ďalší dvojgólový moment minútu pred koncom druhej časti zápasu. 
Presné strely, ktoré skončili v sieti, si pripísali Patrik Bičan a Šimon Masár - 9:1. Pri šanciach hostí predviedol v 
bránke 1.FBC výborné zákroky Klobučník, ktorého do tretej tretiny vystriedal Počarovský. 



Tretiu tretinu otvoril po samostatnej akcii hosťujúci Beriac - 9:2. Na tento gól však prudkou a presnou strelou 
odpovedal Virga - 10:2. V 50. minúte si svoj prvý extraligový gól pripísal Barčák11:2. Domáci však v tejto tretine 
už nepredvádzali svoj florbal a hrali nekoncentrovane. To využil po dorážke Pavel - 11:3. Nasledovali momenty 
kapitána Mituchu, ktorý využil svoju výbornú pozičnú hru a dvakrát prekonal Houba - 13:3. V ďalších sekundách 
sa dostali do hry viac hostia a využili chyby 1. FBC. Góly Pavla a Zeliezku znamenali zníženie - 13:5. Konečné 
skóre stretnutia určil Mitucha, ktorý si pripísal už svoj piaty gól v stretnutí - 14:5. Duel pred 320 divákmi 
rozhodovali páni Kučera a Kružel. 

Góly 1. FBC: Mitucha 5, Kvasnica 2, Masár 2, Widurski, Peško, P. Bičan, Barčák, Virga 1.FBC: Klobučník (41. 
Počarovský) - Bulko, Ondrášik, Widurski, Turwon, Amrich, Peško, Habánek - Virga, Kvasnica, Masár - Pelczarski, 
Mitucha, Rebro - Bičan P., Gallo, Kopecký - Fursten, Barčák 

Žilina - AS Trenčín 9:5 (3:1, 3:0, 3:4) 
Góly AS: Kováč, Heleš, Klapita, Baroš, Matejka AS: Hazucha, Paulen - Kováč, Dávidek, Machara, Heleš, 

Matejka, Wágner, Baroš, Múčka, Kukaň, Graclík, Klapita 
Ostatné výsledky: 
Spišská Nová Ves - Prešov 7:8, ATU Košice - Záh. Bystrica 5:7, Florko Košice - Snipers Bratislava 8:3, 

Nižná-Lido Bratislava 12:6. 
1. 1.FBC Trenčín 15 14 0 1 0 176:69 43 
2. Záh. Bystrica 15 11 0 1 3 108:83 34 
3. Lido Bratislava 15 9 1 1 4 102:89 30 
4. Florko Košice 15 7 3 2 3 114:92 29 
5. Nižná 15 9 0 1 5 98:81 28 
6. ATU Košice 15 8 1 1 5 112:86 27 
7. AS Trenčín 15 5 2 1 7 85:96 20 
8. Žilina 15 5 1 1 8 114:101 18 
9. Mikuláš Prešov 15 5 1 1 8 99:107 18 
10. Snipers BA 15 4 1 1 9 83:118 15 
11. Púchov 15 1 1 0 13 79:146 5 
12. Sp. Nová Ves 15 1 0 0 14 84:186 3 
(1. FBC, TN) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. DVE VÝHRY DOSTALI LEVICE OPÄŤ NA DRUHÉ MIESTO 
[13.01.2020; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 38; IP;LG] 

 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 
Levickí basketbalisti počas uplynulého týždňa doma privítali dvojicu súperov z druhej polovice tabuľky. 

Potrápila ich hlavne Žilina, ale všetky dôležité body napokon zostali doma. 
SBL - 21. KOLOy 
Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 83:61 (23:12, 24:14, 19:19, 17:16). 
Patrioti mali parádny vstup do zápasu, po 100 sekundách viedli 8:0. O minútu neskôr už dokonca viedli 

dvojciferným vedením - 11:1. Defenzíva Levíc pracovala výborne, prvé body z hry dovolili Handlovej až v štvrtej 
minúte zápasu. Zverenci trénera Michala Madzina sa nenechali zaskočiť ani náporom súpera, prvú štvrtinu vyhrali 
23:12. Aj v druhej časti pokračovala herná dominancia domácich, v jednej chvíli bol náskok 20-bodový. „Žlto-
zelení“ mali stretnutie pevne vo svojich rukách, polčas vyhrali 47:26. 

Nič sa nezmenilo ani po 15minútovej prestávke, Patrioti si užívali hru a svojimi kúskami zabávali publikum. K 
tomu sa pridalo udržiavanie komfortného náskoku a vo vzduchu bolo cítiť ukončenie série prehier. Pred 
záverečnou 10minútovkou bol stav 66:45. Štvrtá štvrtina sa už dohrávala v pokojnom tempe, Levičania totiž 
nepripúšťali akúkoľvek drámu, ako tomu bolo v predošlých zápasoch. V závere sa dostali na palubovku aj „mladé 
pušky“, vtedy už nebolo pochýb o víťazovi zápasu. Patrioti zvíťazili nad Handlovou 83:61 a získali tak dva cenné 
body. 

Levice: Krajčovič 17, Bojanovský 12, Bachan 10, Perovič 6, Hot 5 (Harris a Žiak po 9, Hill 7, Kirves 5, Danielič 
3, Volárik 0). Handlová: Jašš 14, Halada 12, Radukič 10, Mitrovič 6, Petráš 5 (Mrviš 7, Mátych 5, Jankovič 2, 
Dolník 0). TH: 16/14 - 15/10, Fauly: 20 - 20, Trojky: 9 - 11, Rozhodovali: Ženiš, Turčin, Bartoš. 

POVEDALI PO ZÁPASE: 
Michal Madzin, tréner Levíc: „Pre nás veľmi dôležitá výhra. Myslím si, že sme to všetci cítili po tých štyroch 

ťažkých zápasoch, ktoré sme výsledkovo nezvládli, aby sme vyhrali. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. 
Myslím si, že sme od prvej minúty kontrolovali celý priebeh zápasu. Som rád, že to takto vyšlo.“ 

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „Pre nás to bolo dôležité víťazstvo, ktoré prišlo po menšej šnúre prehratých 
zápasov. Možno sme to potrebovali aj po psychickej stránke. V príprave, a ani v nasadení sme však nič 
nezmenili. Rovnako pristupujeme ku každému zápasu. Výhra nás poteší, ale nemôže sa s tým uspokojiť. Už 
musíme myslieť na ďalší duel.“ 

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Gratulujem Leviciam k výhre. Ako bolo možné vidieť, máme veľa 
problémov. Musíme sa proste zatvoriť do haly a pracovať na týchto problémoch, aby sme sa zlepšili. To je celý 



príbeh, musíme veriť v našu robotu, ktorú sme ukazovali v prvej polovici základnej časti. V posledných dvoch 
zápasoch sme žiaľ vyzerali veľmi zle.“ 

Tomáš Mrviš, hráč Handlovej: 
„Gratulujem Leviciam k víťazstvu, mali lepšiu energiu a lepšie sa pripravili na zápas. Z našej strany to bola 

čistá katastrofa. Spravili sme chyby. Chceli sme sa vrátiť do stretnutia nejakými vecami, ale už bolo neskoro. 
Levice boli na koni, zaslúžili si vyhrať.“ 

Ostatné zápasy 21. kola: Prievidza - Komárno 113:77, Inter Bratislava - Lučenec 93:61, Žilina - Svit 86:82, 
Spišská Nová Ves mala voľno. 

SBL - 22. KOLO 
Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 87:80 (27:19, 27:21, 14:14, 19:26). 
„Žlto-zelení“ boli opäť v kompletnom zložení a od úvodu diktovali dianie na palubovke. Veľmi im k tomu 

pomohla desaťbodová šnúra, parádnu mušku mal v daných momentoch Bachan. Aj jeho zásluhou bol už v piatej 
minúte stav 16:5. Levičania plnili do bodky taktické pokyny na oboch stranách, síce sa dostali k slovu aj 
Žilinčania, ale po prvej štvrtine bol stav 27:19. Do druhej časti vstúpili lepšie hostia, pomohli im k tomu aj chyby na 
domácej strane. Patrioti sa však v správnej chvíli skoncentrovali, zásluhou Hota sa opäť dostali do dvojciferného 
vedenia a získali tak potrebný pokoj. Pevná pôda pod nohami sa odzrkadlila aj na polčasovom stave 54:40 v 
prospech zverencov trénera Michala Madzina. Prestávka nezmenila nič na tom, ako sa stretnutie vyvíjalo. Levice 
hrali s chuťou, sebavedomím, ale zároveň s dobrou defenzívou. Kolektívne poňatie hry prinieslo po šiestich 
minútach už 20-bodový náskok - 66:46. Žilina skúšala rôzne herné varianty, ale vrátiť do zápasu sa už adekvátne 
nedokázala. Pred záverečnou 10minútovkou viedli „žlto-zelení“ 68:54. V úvode štvrtej štvrtiny však ešte nebolo o 
ničom rozhodnuté, po sérii chýb zacítila Slávia šancu na obrat. Dokonca stiahla manko na rozdiel štyroch bodov - 
64:68, keď na prelome oboch štvrtín zaznamenala 18 bodov v rade. Reakcia publika, návrat Krajčoviča s 
Harrisom priniesli Patriotom potrebný impulz a upokojenie, to však bolo len chvíľkové. V závere z toho bola veľká 
dráma, keďže Žilina 90 sekúnd pred koncom stiahla na jeden bod. Lenže Perovič zaznamenal kľúčovú trojku, 
následne prišiel blok Hota a potom si to už Levice postrážili. 

Levice: Perovič 19, Bachan 16, Krajčovič 13, Hot 11, Bojanovský 4 (Harris 14, Juríček 8, Kirves 2, Danielič, 
Hill a Žiak 0). Žilina: Dickson 18, Rožánek 8, Tot a Woods po 6, Jeftič 0 (Merešš 14, Wiggins 12, Sapp 10, 
Hoferica 6). TH: 17/12 - 16/13, Fauly: 22 - 19, Trojky: 11 - 5, Rozhodovali: Ženiš, Doušek, Bara. 

POVEDALI PO ZÁPASE: 
Michal Madzin, tréner Levíc: „Výborne sme to rozbehli, držali sme stretnutie vo svojich rukách a sami ho aj 

zdramatizovali, sami ho následne do svojich rúk zobrali.“ 
Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „Trochu zbytočná dráma z našej strany, ale na konci sa počíta víťazstvo, čo je 

pre nás veľmi dôležité. Ustrážili sme si to, môžeme byť spokojní. Samozrejme, musíme sa vyvarovať chybám, 
ktoré súpera vrátili do zápasu. Víťazstvo je však víťazstvo.“ 

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Gratulujem Leviciam k víťazstvu. Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. 
Ja som v šatni povedal, že ak tu chceme niečo hrať, tak musíme kompletne zmeniť formu našej defenzívy 

smerom k Leviciam. To sa nám v druhom polčase podarilo, dotiahli sme sa na jeden bod. Čo sa vtedy udialo, 
videli diváci v hale. Ťažko je to teraz zhodnotiť. Moji hráči si určite za to vyslúžia poďakovanie, dali do toho všetko 
v druhom polčase. V prvom polčase si nemôžeme na určitých pozíciách takto vybehnúť, aby sme súpera postavili 
na nohy. Ak chceme v Leviciach uspieť, tak musíme udržať polčas. Zápas sme v závere zdramatizovali, rozhodla 
Perovičova trojka.“ 

Doug Wiggins, hráč Žiliny: „Stretnutie sme nezačali dobre. Levice si zaslúžia pochvalu za ich defenzívu v 
prvom polčase. Vždy proti nám hrajú takúto obranu, vedia nás dobre naskautovať a sťažujú nám to. V druhom 
polčase sme sa s tým vysporiadali, vrátili sme sa do zápasu a v jednom momente to bolo o bod. Nedokázali sme 
to však preklopiť na našu stranu.“ 

Ostatné výsledky 22. kola: Prievidza - Inter Bratislava 67:83, Svit - Spišská Nová Ves 81:73, Lučenec - 

Handlová 80:87, Svit mal voľno. 
Najbližší program: 15. 1. o 18.00 h Spišská Nová Ves - Levice, v 24. kole (18. 1.) majú následne Levice 

voľno. 
1. Inter 2. Levice 3. Lučenec 4. Prievidza 5. Svit 6. Žilina 7. Handlová 8. Spiš. N. Ves 9. Komárno 2 8 8 9 11 9 

20 18 20 12 20 12 20 11 20 9 19 10 19 8 11 1657:1365 38 1607:1546 32 1642:1618 32 1556:1495 31 1668:1661 
29 1623:1653 29 1571:1608 27 19 4 15 1526:1648 23 19 4 15 1464:1720 23 

Foto: 
Proti Žiline už Patriotom pomohol aj uzdravený Viktor Juríček. Lukáš Droppan 

[Späť na obsah] 

 
 

6. NA HORNEJ NITRE PORIADNY VÝPRASK 
[13.01.2020; Naše novosti; ŠPORT; s. 36; RG] 

 
 

BASKETBAL 
Basketbalisti MBK Rieker Com - therm Komárno utrpeli v stredajšom zápase 21. kola našej najvyššej súťaže 

na palubovke zdrvujúcu prehru. V 22.kole mali voľno. 
BC Prievidza - MBK Rieker COM-Therm Komárno 113:77 (22:12, 35:18, 24:18, 32:29) 



Komárno nezačalo zle, v polovici štvrtej minúty svietil po Djordjevičovej trojke na ukazovateli skóre stav 6:12. 
Prievidžania však postupne svoju stratu zlikvidovali a skvelým záverom prvého dejstva si vypracovali desať 
bodový náskok. Najmarkantnejší rozdiel medzi oboma celkami bol v druhej štvrtine, ktorú vyhrali domáci o 17 
bodov. Dali niekoľko takzvaných ľahkých košov a darilo sa im strelecky. 

Druhá polovica zápasu sa niesla v znamení pohodových Prievidžanov, ktorým sa hra darila a neustále 
zvyšovali svoj náskok. Komárňania nedokázali ani na chvíľu zastaviť svojho dobre rozbehnutého súpera a 
napokon utrpeli až potupnú prehru. 

TH: 27/23 - 14/9, Fauly: 17 - 25, Trojky: 10 - 8, Rozhodovali: Šarišský, Holländer, Gacík 
Komárno: Bowman jr. 19, Djordjevič 11, Baldwin, Dukič a Marchyn po 9 (Gabrijel 9, Pipíška 7, Halmeš a 

Tratnik po 2, Stojanov 0) 
POVEDALI PO ZÁPASE 
József Molnár, tréner Komárna: 
„Nebol to náš deň. Súperovi toho naopak mnoho vyšlo, znepríjemnili nám aj našu hru. Ešte v prvých piatich 

minútach zápasu sme hrali dobre, lenže potom sa to zlomilo. 
Podarilo sa im skórovať nejaké ľahšie koše v závere prvej štvrtiny a ušli nám. Nedokázali sme sa vysporiadať 

s ich tlakom. Chceli sme vyhrať druhý polčas, no nemali sme na to dostatok síl. Aj po poslednom víťaznom 
zápase som hráčom povedal, že sa musíme poučiť z každého zápasu. A to isté im poviem aj teraz. Musíme sa 
poučiť z tejto prehry.“ 

Miles Bowman Jr., hráč Komárna: „Hrali veľmi dobre. Keď sa jeden z hráčov dostane do pohody a triafa aj 
ťažké strely, ostatných to tiež motivuje. My sme navyše odohrali jeden z najhorších zápasov tejto sezóny. Teraz si 
musíme vybudovať tímovú chémiu. 

V mužstve sa vymenili viacerí hráči, takže kľúčové bude zohrať sa ako tím.“ 
Ostatné výsledky: Levice - Handlová 83:61, Inter - Lučenec 93:61, Žilina - Svit 86:82. Spišská Nová Ves mala 

voľno. 
Výsledky 22. kola: Prievidza - Inter 67:83, Svit - Spišská Nová Ves 81:73, Lučenec - Handlová 80:87, Levice 

- Žilina 87:80, Komárno malo voľno. 
Program 23.kola: 15.1. Inter - Komárno, Handlová - Prievidza, Spišská Nová Ves - Levice, Žilina - Lučenec, 

Svit má voľno. 
Program 24. kola: 18.1. Prievidza - Žilina, Lučenec - Spišská Nová Ves, Komárno - Svit, 19.1. Inter - 

Handlová. 
Nová posila Komárna Nebojsa Dukič (v červenom ) bráni Prievidžana Guilloryho. Foto: Ladislav Szibilla 

[Späť na obsah] 

 
 

7. KAMIONISTI ZABLOKOVALI HLAVNÝ ŤAH. SĽUBUJÚ GENERÁLNY ŠTRAJK 
[13.01.2020; Žilinské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 5; Branislav Koscelník] 

 
 

Cesty boli priechodné pre osobnú a verejnú dopravu. 
ŽILINA Nespokojní kamionisti združení v Únii autodopravcov Slovenska pritvrdili. V piatok zablokovali 

križovatku na Košickej ulici v Žiline na hlavnom ťahu Bratislava - Košice. 
Skomplikovali dopravu, no cesty boli pre osobnú dopravu priechodné. Nákladné autá nad 3,5 tony sa cez 

Žilinu nedostali. 
Len čiastočná blokáda žilinských ciest 
Nespokojní autodopravcovia tak blokovali cesty len čiastočne. Podľa Vladimíra Sopúcha z predsedníctva Únie 

autodopravcov Slovenska sa s políciou dohodli na tom, že cesty budú čiastočne priechodné. 
„Nesmú sa pohybovať autá nad 3,5 tony, ktoré majú naložený tovar a majú mýtne jednotky. Tranzit údajne 

zastavili ešte na diaľnici, nedovolili si upchať mesto. Polícia dobre reagovala. Ak by si kamióny pustila do mesta a 
upchala ho, tak je to problém. My nechceme obmedziť pohyb obyvateľov mesta. Nechceme obmedziť osobnú 
dopravu ani verejnú dopravu,“ povedal krátko po tom, ako jeho kolegovia odstavili kamióny na mimoriadne 
vyťaženej ceste prvej triedy v Žiline. 

Vysvetlil, že kamióny blokujú, aby poukázali na opatrenia vlády, pre ktoré autodopravcovia strácajú schopnosť 
konkurovať. Navyše sa vyššie náklady v doprave musia nevyhnutne odraziť v cene výrobkov. 

„Chceme, aby ľudia zistili, že kamiónová doprava je tu pre nich a všetko, čo kamióny zaplatia navyše, sa 
odrazí v cene tovarov. Nebojíme sa, že sa to otočí proti nám. 

Každý normálny človek príde na to, že štrajk je zameraný proti tým, ktorí nás zdierajú a vytvorili také 
podmienky, pri ktorých nie sme konkurencieschopní,“ vysvetlil dôvody štrajku Vladimír Sopúch. 

Hľadali parkovisko 
Na križovatke pri žilinskej celulózke sa musel otočiť aj kamionista Martin zo Spišskej Novej Vsi. Neskrýval 

rozhorčenie. 
„To je chaos. Nechápem, prečo odkláňajú kamióny a policajt mi prikázal nájsť si záchytné parkovisko v Žiline. 

Odkiaľ mám vedieť, kde mám v Žiline zaparkovať a ešte sa mám s kamiónom motať po meste, keď mám 
naložených 24 ton?“ hneval sa vodič, no s požiadavkami demonštrujúcich súhlasil. „Vám je jedno, že si kupujete 
chlieb za euro päťdesiat? To je vďaka tomu, že platíme vysoké poplatky,“ povedal. 

Drobné ústupky nestačia 



Únia, ktorá združuje asi 360 členov, žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do 
určenia nového správcu mýta. Jej predstavitelia tvrdia, že za súčasných podmienok si nevedia primerane zarobiť. 

Minister financií Ladislav Kamenický potvrdil, že sa dohodol s iným záujmovým združením dopravcov 
ČESMAD Slovakia o znížení dane z motorových vozidiel v priemere o 12,5 %. Zopakoval, že požiadavka UNAS 
na zníženie tejto dane o 50 % je nereálna aj vzhľadom na to, že tohtoročný rozpočet je uzavretý. 

Rezort financií oficiálne vyhlásil, že sa nedá UNAS-om vydierať. „Pýtame sa, kde boli v lete minulého roka, 
keď sa zostavoval rozpočet? Ich požiadavka na 50percentné zníženie dane z motorových vozidiel je pre 
ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vnímame ako čisté politikárčenie,“ upozornila 
riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová. 

Vladimír Sopúch z predsedníctva únie potvrdil, že takýto návrh nie je pre nich dostačujúci. „Drobné nech si 
nechá pán minister pre seba,“ rozhorčil sa a pripustil ešte tvrdšie kroky. „Ak sa nedohodneme, v hre je generálny 
štrajk, kde neumožníme ani prepravu súkromných osôb. Zablokujeme všetko,“ pohrozil Vladimír Sopúch. Z 
Branislav Koscelník 

—- 
"Každý normálny človek príde na to, že štrajk je zameraný proti tým, ktorí nás zdierajú a vytvorili také 

podmienky, pri ktorých nie sme konkurencieschopní. 
Vladimír Sopúch, člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska 
—- 
Na žilinských cestách vládol v piatok zmätok. Kamionisti zablokovali dopravu. foto: SITA/MILO FABIAN 
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8. CIEĽOM JE UDRŽAŤ VÝKONNOSŤ Z JESENE 
[13.01.2020; Žilinské noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 37; MŠK;DM] 

 
 

B-tím MŠK Žilina sa počas minulého týždňa takisto pustil do driny pred jarnou časťou sezóny. V rámci zimnej 
prípravy absolvuje sedem prípravných zápasov. 

O deň neskôr ako ich kolegovia z “áčka“ odštartovali zimnú prípravu 2020 aj hráči B-tímu MŠK Žilina. 
Tréner Peter Černák privítal na stredajšom zraze 22 hráčov a zatiaľ neúplný realizačný tím. Ten sa potrebuje 

doplniť hlavne na pozícii asistenta, keďže dovtedajší asistent Pavol Staňo už vedie prvý tím MŠK. Žilinská 
rezerva sa tak pustila do takmer dvojmesačnej prípravy, v rámci ktorej absolvuje sedem prípravných duelov. 

Prvý tréning si užili 
Rezerva šošonov počas jesene zabudovala do kádra znova ďalších mladíkov, ktorí sa podieľajú na slušnom 

umiestnení šošonov po jesennej časti. S piatym miestom vládne spokojnosť, no zároveň táto priečka zaväzuje k 
ešte tvrdšej práci, čo dokumentujú aj slová trénera „B“-tímu Petra Černáka: „Zimná príprava bude trvať presne 
dva mesiace, kým naštartujeme jarnú časť II. ligy. Po voľne sme sa už tešili naspäť medzi chlapcov, prvý tréning 
sme si aj napriek mrazu užili a už myslíme na to, čo potrebujeme zlepšiť, kam sa môžeme posunúť, ako môžu 
mladíci ešte rýchlejšie napredovať.“ 

Sústredenie v Tatrách 
Plán prípravy ukazuje, že futbalisti „béčka“ majú pred sebou okrem tréningových jednotiek aj sedem 

prípravných zápasov. V nich tak môžu premiérovo okúsiť seniorský futbal ďalšie talenty Akadémie MŠK. „To je 
naša filozofia. Už počas jesene dostali niektorí príležitosť v ostrých ligových súbojoch a na jar v tomto chceme 
pokračovať. Viacerí chalani od nás sa zapojili do tréningového procesu prvého mužstva, za čo sme radi, pretože 
to je naším cieľom. Pohyb v našom kádri je prirodzený,“ povedal Černák. 

Čo bude hlavným cieľom zimnej prípravy? „Nejdeme nič meniť, znova sa budeme držať našich princípov, a to 
rozvíjanie chalanov a ich čo najlepší prechod do seniorského futbalu. Zapracujeme určite na detailoch, aby sme 

Plán zimnej prípravy B-tímu MŠK Žilina 
18.1. - MŠK Žilina B - 1. FC Slovácko B (ČR) Štadión MŠK, 10:00 hod. 
24.1. - 27.1. - sústredenie vo Vysokých Tatrách 
25.1. - FK Noves Spišská Nová Ves - MŠK Žilina B. 

1.2. - MŠK Žilina B - FK Fotbal Třinec (ČR). 
8.2. - MFK Vítkovice (ČR) - MŠK Žilina B. 
15.2. - SK Sigma Olomouc B - MŠK Žilina B. 
23.2. - MŠK Žilina B - FK Dubnica nad Váhom. 
29.2. - MŠK Žilina B-MFK Dukla Banská Bystrica. 
udržali výkonnosť z jesene a verím, že k tomu pridružíme aj samotné dobré výsledky v lige,“ dodal. 
B-tím absolvuje aj krátke sústredenie v Tatrách. Niektorí hráči, ktorí sú jeho súčasťou už dlhšie, pôjdu podľa 

slov trénera na skúšky do iných slovenských klubov. Mali by tak byť vo väčšej zápasovej permanencii. 
Z B-tím v stredu odštartoval zimnú prípravu. Z MŠK Žilina 
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9. BASKETBAL MLÁDEŽE 
[13.01.2020; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 38; HA] 

 
 

KADETI - celoslovenská dorastenecká liga, skupina Východ - 12. a 13. kolo 
* BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Victoria Žilina 68:63 (32:19, 57:57) pp. 

Body Žiliny: Florek 21, Erben 20, Kadaši 8, Staš 6, Krebes 6, Šimún 2. BKM Iskra Svit - MBK Victoria Žilina 
66:37 (32:18). Body Žiliny: Krebes 12, Florek 10, Kadaši 4, Staš 4, Mečko 3, Erben 2, Šimún 2. 

Tréner žilinských kadetov P. Muhlberger: „Oba zápasy sme rozohrali zle, nedarilo sa nám najmä v útoku. V 
sobotu v Spišskej Novej Vsi sme po prestávke zlepšili defenzívu i útok, manko v skóre zlikvidovali a mohli aj 

vyhrať, v závere riadneho hracieho času sme však nevyužili posledný útok. V predĺžení boli šťastnejší domáci. Aj 
v nedeľu vo Svite sme sa v druhom polčase snažili o návrat do zápasu, ale súper sa nenechal zaskočiť a priebeh 
mal pod kontrolou až do konca. Postup do nadstavbovej skupiny o 1. - 8. miesto by nám však už nemal ujsť, v 
posledných troch kolách hráme doma a postupujú prvé štyri tímy v tabuľke.“ 

1. Svit 13 12 1 1010 : 722 25 
2. KB Košice 11 11 0 1147 : 504 22 
3. Spišská Nová Ves 13 9 4 988 : 816 22 

4. Žilina 13 8 5 842 : 733 21 
5. Liptovský Mikuláš 13 6 7 788 : 946 19 
6. Diawin Košice 12 5 7 747 : 767 17 
7. Michalovce 11 2 9 615 : 803 13 
8. Abovia 96 Košice 11 1 10 528 : 1010 12 
9. TYDAM UPJŠ Košice 11 0 11 515 : 879 11 
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10. 34. KOLO 
[13.01.2020; Týždenník pre Záhorie; s. 27; Redakcia] 

 
 

Skalica - Spišská Nová Ves 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) 

Góly: 13. Ivičič, 14. Trnka, 24. Okoličány, 30. Janík, 36. Štumpf, 57. Trnka - 55. L. Novák. 
Vylúčení: 7:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 30:33. Divákov: 521. 
SKALICA: Trutt - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Muráň, Melicher - Okoličány, Šmída, Štumpf - Trnka, 

P. Kotzman, A. Kotzman - Nemec, Pulščák, Dvonč - Koziot, Ivičič, Trenčan. 
Ostatné výsledky 34. kola: Trnava - Topoľčany 6:7 (4:1, 1:4, 1:2), Martin - Žilina 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1), 

Levice - Dubnica 0:3 (0:2, 0:1, 0:0), Považská Bystrica - Bratislava Capitals 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). 
Program Skalice - 35. kolo, streda 15. januára o 18.00 hod.: Považská Bystrica - Skalica. 36. kolo, nedeľa 12. 

januára o 18.00 hod.: Bratislava Capitals - Skalica. 
Skaličania zrejme odohrajú nadstavbu v hornej šestici. ARCHÍV KLUBU 
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11. RÁD BY OKÚSIL LIGU NA ISLANDE 
[13.01.2020; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 39; Dominika Mariňáková] 

 
 

Jakub Merešš patrí medzi najlepších žilinských basketbalistov a zároveň medzi najlepších slovenských hráčov 
v najvyššej domácej súťaži. Ako však sám hovorí, na začiatku bol úplné drevo. Ktorého trénera vníma ako svojho 
deda a s ktorým žilinským futbalistom si najviac rozumie? 

„Máme najlepších fanúšikov na Slovensku,“ hovoril po víťaznom zápase v závere decembra Jakub Merešš. 
Žilina vtedy zvíťazila nad basketbalistami Spišskej Novej Vsi 107:82 a navliekla ďalší korálik na víťaznú šnúru. 

Tá mala napokon štyri časti a svedčila o tom, že Slávisti po nevydarenom období chytili druhý dych. 
„V druhej štvrtine súťaže sme hrali veľa zápasov vonku. Nevedeli sme sa tomu prispôsobiť. S vonkajšími 

duelmi máme stále problém, dúfam, že do budúcna sa to zmení. Po šiestich prehrách sme boli všetci frustrovaní. 
Povedali sme si, že musíme nastupovať s inou energiou, agresívnejšie. Chceme zabojovať o vyššie priečky 
tabuľky, než na akých sa nachádzame teraz,“ hľadal príčiny neúspechu Jakub Merešš. 

Basketbalistom sa podarilo správne nastaviť mentalitu. Navyše, z väčšej časti odzneli zranenia a choroby, 
ktoré sužovali káder trénera Ivana Kurillu. Po dvoch predošlých sezónach, keď žilinský celok obsadil v najvyššej 
slovenskej súťaži (SBL) najskôr deviate a následne piate miesto, si trúfajú poskočiť zas o čosi vyššie. 



„Prvá sezóna bola stabilizačná. Mali sme problémy s cudzincami, ktorí museli odísť, prišlo veľa zranení. Druhá 
už bola diametrálne odlišná. Všetci boli prekvapení z našich výkonov, najmä počas prvej časti sezóny, keď sme 
hrali o prvé miesto. Z roka na rok sa zlepšujeme, stúpa aj úroveň. Je to profesionálnejšie, máme zabezpečených 
viac vecí. Dúfam, že to takto bude pokračovať aj naďalej a že sa tu basketbal udrží,“ povedal 23-ročný žilinský 
odchovanec. 

Následne preukázal názorovú trvanlivosť. „Na naše stretnutia chodí veľa ľudí. Atmosféra na zápase, ktorý bol 
počas sviatkov, bola neskutočná. Veľmi ma to teší a veľmi dobre sa mi pred tými fanúšikmi hrá,“ zložil poklonu 
publiku v Športovej hale na Rosinskej ceste. 

Žilinská športová rodina 
Jakub Merešš pochádza z Banskej Bystrice, no keď mal štyri roky, spolu s rodinou sa presťahoval do Žiliny. 

Zlom v jeho živote nastal v piatom ročníku na základnej škole, keď mu spolužiak položil otázku, ktorá určila jeho 
doterajšie životné smerovanie. „Kamarát Lukáš Gazdík ma oslovil, či by som nechcel skúsiť basketbal. Vraj 
potrebujú do tímu vysokého chalana. Povedal som si, prečo nie. Prišiel som na tréning a spočiatku som bol úplné 
drevo. Nikdy som poriadne nešportoval, vôbec mi to nešlo,“ spomína. 

Deravé koše sa mu však zapáčili a postupne sa zlepšoval. Napokon z ročníka ostali pri basketbale iba dvaja 
kamaráti, Jakub Merešš a Róbert Rožánek. 

„Chodili sme spolu na základnú školu, vyrastali sme spolu. Trénoval nás Robov dedo, ktorý je akoby už aj 
mojím dedom. Celý život bol pri mne. S Robom sme spolu každý deň. Niekedy si už lezieme na nervy, ale 
snažíme sa to zvládnuť,“ opisuje s úsmevom vzťah k členom basketbalovej rodiny Rožánkovcov. 

Vďaka dvom mladým basketbalistom však začala byť výraznejšia aj žilinská športová rodina. Róberta 
Rožánka a Róberta Boženíka spája nielen rovnaké krstné meno a nesporný talent, ale aj kamarátsky vzťah. 
Druhú basketbalovo-futbalovú dvojicu tvorí Jakub Merešš s Dominikom Holecom, brankárom MŠK Žilina. 

„Musím sa poďakovať Ondrovi Šoškovi, Jurovi Vnukovi a pánovi doktorovi Durmisovi. Vďaka nim vznikla v 
marci myšlienka natočiť spoločné video. My sme hrali play-off, hokejisti o záchranu a futbalisti mali takisto nejaké 
zápasy. Dominik Holec, Maroš Mikoláš a ja sme teda nakrútili na zimáku pozvánku. A bolo to celkom úspešné, 
malo to veľa vzhliadnutí. Tam som sa zoznámil s Dominom,“ hovorí Jakub Merešš. 

O mesiac neskôr si tento marketingový počin zopakovali a vo videu s názvom Žijeme športom - športujeme za 
Žilinu sa objavili zástupcovia žilinských klubov basketbalu, futbalu, hokeja, volejbalu a amerického futbalu. 

„Keď som bol menší, nechodil som sa pozerať na zápasy. Ani na basketbalistov, ktorí v tom čase ešte hrali 
extraligu. Na futbal v Žiline som v minule sezóne išiel prvýkrát, na hokej takisto. Ale zapáčilo sa mi to a na futbal 
chodím pomerne často. Chodím povzbudiť kamarátov a oni nám to potom oplácajú,“ približuje mladý 
basketbalista. 

Najviac si rozumie práve so spomínaným Dominikom Holecom: „Domino je neskutočný fanúšik. Veľm i si 
cením, že chodí na zápasy a naozaj ich prežíva. Vždy ho tam cítim, keď príde, niekedy si vymeníme pohľady. 
Sme v kontakte, občas spolu zájdeme von. Boli už aj také obdobia, keď sa jednému z nás nedarilo. Vtedy sme sa 
povzbudili, pokecali o tom, čo a ako. Je fajn, že existuje takáto podpora medzi športovcami. Tak by to malo byť a 
spoločne by sme mali šport v Žiline vyzdvihnúť.“ 

Škola zavážila 
Jakub Merešš nie je len žilinským basketbalistom. Je i študentom Žilinskej univerzity, a tak sa popri tréningoch 

či zápasoch v tomto období okrem regenerácie venuje aj príprave na skúšky. „Momentálne je to náročnejšie, 
najmä u mňa a Roba, keďže máme skúškové. Ale na tento systém sme si už zvykli. Dá sa to zvládnuť. Mne 
osobne vyhovuje, keď viac hráme, ako trénujeme. Predsa len, je to väčšia sranda,“ hovorí študent odboru 
elektronický obchod a manažment, ktorý minulý rok úspešne zavŕšil bakalársky stupeň. 

Škola je pre neho prioritou, ktorá zavážila aj pri rozhodovaní sa o ďalšom basketbalovom smerovaní. V lete 
podpísal s BK Slávia Žilina zmluvu na nasledujúce dva roky: „Zmluvu so Žilinou som podpísal veľmi rýchlo. Mal 
som síce nejaké ponuky od slovenských klubov, ale mojím prvotným záujmom bolo podpísať so Žilinou. Keďže 
ešte študujem, povedal som si, že tu ešte ostanem, dorobím si školu a potom sa uvidí, čo ďalej.“ 

V SBL pôsobí štvrtý rok, ešte pred postupom Žiliny okúsil extraligové stretnutia v drese Nitry. Súťaž podľa 
neho má svoju kvalitu. „Úroveň ligy je celkom slušná. Vieme sa porovnávať s niektorými českými tímami, keď sme 
proti nim hrali v príprave, dokázali sme ich porážať. Aj Inter, napríklad, ukazuje, že je kvalitným mužstvom. V 
rámci Europe Cupu, ktorý hrali, dokázali vyhrať niektoré zápasy. Je dobré, že sa môžeme porovnávať s 
cudzincami, keďže tu hrá veľa Balkáncov, Američanov. 

Trochu ma však mrzí, že nie až tak veľa Slovákov dostáva v našej lige príležitosť. V Českej republike, 
napríklad, hrá Opava len s českými basketbalistami. Vôbec nemajú v tíme cudzincov. Žiaľ, na Slovensku to zatiaľ 
asi nie je možné. Nemáme tu totiž toľko kvalitných hráčov, ktorí by mohli hrať. Karlovka to skúsila, ale nevyšlo jej 
to a musela skončiť,“ uvažuje 200 centimetrov vysoký basketbalista. 

Vysnívaný Island či Škandinávia 
Mimo palubovky je pre Jakuba Merešša cieľom úspešne dokončiť vysokú školu. A čo v basketbalovom svete? 

Podarí sa mu so spoluhráčmi dostať sa do ligového semifinále? „Tak, všetko je reálne,“ reaguje s úsmevom. 
„Základnú časť by som nazval len takým rozohratím sa, chlieb sa bude lámať v playoff. Už som viackrát povedal, 
že mne je jedno, s kým budeme hrať. Ak chceme naplniť naše predsezónne ciele, v podstate musíme zdolať 
skoro každého.“ 

Štatisticky patrí medzi najlepších domácich basketbalistov súťaže a takmer v každom zápase je výraznou 
postavou. Štvornásobný slovenský hráč kola je so svojimi výkonmi v aktuálnej sezóne zatiaľ spokojný. Aj keď… 
„stále to môže byť lepšie. Pokiaľ vyhrávame, individuálny výkon veľmi neriešim. Keď prehráme, je to horšie. Mal 
som nejaké zápasy, v ktorých sa mi nedarilo, v poslednom období je to však oveľa lepšie. To ma teší. Snažím sa 



najmä udržať zdravotne v poriadku, čo sa mi nie vždy darí. Nejaké menšie zranenia sú tam stále. V tréningu 
chcem ísť vždy na sto percent a dúfam, že sa budem zlepšovať. Stále je na čom pracovať.“ 

Ako sa bude ďalej vyvíjať basketbalový život žilinského odchovanca je zatiaľ vo hviezdach. Predstavy však už 
má Jakub Merešš zacielené. Jeho výber krajín, v ktorých by si chcel raz zahrať, možno prekvapí: „Vysnívané by 
určite bolo Španielsko či Francúzsko. To sú top európske krajiny, čo sa týka basketbalu. Išiel by som si však 
zahrať aj do Českej republiky a už dlhodobo sa chcem ísť pozrieť na Island. Super krajina a o tamojšej lige som 
počul, že nie je zlá. Vraj sa tam hrá dynamický basketbal a je tam málo zahraničných hráčov. Tam ma to láka. A 
potom škandinávske krajiny, Švédsko či Fínsko. Nejde len o basketbal, ale aj o kultúru. Pre mňa je to aj o tom, 
vidieť svet.“ 

Jakub Merešš (v žltom) patrí medzi najlepších slovenských hráčov v SBL. Foto: Daniel Stehlík/Cvak.sk 
Jakub Merešš (vľavo) a Dominik Holec. Foto: Daniel Stehlík/Cvak.sk 
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Projekt Vzdušné Zámky štartuje 23. januára. 
NOVÉ ZÁMKY / BANSKÁ ŠTIAVNICA Banská Štiavnica už 18. januára odovzdá kultúrnu štafetu Novým 

Zámkom. Okrem titulu Mesto kultúry od Štiavničanov dostanú do symbolického ročného prenájmu aj známy Nový 
zámok. 

Nové Zámky sú od 1. januára druhým slovenským Mestom kultúry. Vo finále súťaže, ktoré sa konalo v júni 
2019, porazili Spišskú Novú Ves a Starú Ľubovňu. Novým Zámkom sa podarilo uspieť s projektom Vzdušné 

Zámky. Jeho hlavnou myšlienkou je oživenie verejných priestranstiev, regenerácia mesta kultúrou, zmenšenie 
sociálnych rozdielov a podpora medzigeneračného dialógu. 

Nové Zámky sa stali Mestom kultúry na druhý pokus. Aj v prvom ročníku súťaže sa dostali do finále, vyhrala 
však Banská Štiavnica. O rok neskôr to už vyšlo. Konrád Rigó, štátny tajomník ministerstva kultúry, tesne po 
finále dokonca hovoril o tom, že Nové Zámky by mali zvážiť podanie žiadosti o titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2026. Denisa Felixová, koordinátorka úspešného projektu, však na to reagovala veľmi zdržanlivo. 

Spolu s titulom Mesto kultúry získali Nové Zámky aj 300-tisícový grant od Fondu na podporu umenia. Oficiálne 
otvorenie programu Mesta kultúry 2020 pod titulom Zámky odomknuté bude 23. januára o šiestej podvečer v 
Cisársko-kráľovskej jazdiarni. 

Viac na strane 2 
ŠTIAVNIČANIA POŽIČAJÚ NOVÝM ZÁMKOM ZÁMOK 
pokračovanie zo strany 1 
Apropo kultúra 
Mesto tento rok čaká 65 kultúrnych programov, ktoré pripravil tím pod vedením Pavla Strážaya. Jeho 

súčasťou je šesť festivalov aj sedem cyklov podujatí. Chystajú sa aj vzdelávacie a komunitné projekty. 
Ulice mesta čakajú aj „kultúrne prieniky“ - krátke výstavy minútové workshopy, bleskové tvorivé kurzy či 

pouličné chvíľky poézie a sedemminútové cvičenia v parku. 
„Ak by som však mala vyzdvihnúť konkrétnu aktivitu, spomenula by som iniciatívu Apropo kultúra, ktorá je 

integrálnou dimenziou všetkých kultúrnych programov,“ povedala Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych 
vecí, školstva a kultúry mestského úradu, ktorá prípravu projektu Vzdušné Zámky koordinovala. 

Štiavnická raketa pre Nové Zámky 
Banská Štiavnica Novým Zámkom svoj Nový zámok nielen prenajme, ale aj symbolicky pošle. 
„V Nových Zámkoch väčšina historických stavieb padla za obeť druhej svetovej vojne. Zámok teda nemajú. A 

keďže ten štiavnický má podobu rakety, rozhodli sme sa pozvať zástupcov Nových Zámkov na záverečný 
ceremoniál a odovzdať im nielen štafetu Mesta kultúry, ale atraktívnym videomapingom im poslať celý zámok - v 
kontexte ich projektu Vzdušné zámky,“ uviedla pre TASR Jana Mikitková, režisérka a scenáristka záverečného 
podujatia Mesta kultúry 2019. 

Titul Mesta kultúry odovzdá Novým Zámkom Emília Vášáryová, patrónka tohtoročného projektu Banská 
Štiavnica 2019: Renovácia identity. Na slávnostnom „predávaní štafety“ v Banskej Štiavnici bude aj ministerka 
kultúry Ľubica Laššáková či riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. 

Titul Mesto kultúry odovzdá Emília Vášáryová. 
Poteší sa D. Felixová, vedúca projektu Vzdušné Zámky zámku zo Štiavnice? Richard Prutkay 
Novozámocký projekt podporil aj spisovateľ Michal Hvorecký. Richard Prutkay 
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13. SÚBOJ TABUĽKOVÝCH SUSEDOV 
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Stredajšie 21. kolo Slovenskej basketbalovej ligy mužov nespôsobilo v tabuľke žiadne zmeny, domáce tímy v 
ňom boli stopercentné - Inter porazil druhý Lučenec rozdielom triedy, Prievidza deklasovala Komárno, Levice 
dominovali nad Handlovou. Na víťazstvo sa najviac natrápila žilinská Slávia, ktorá síce tesne, ale zaslúžene 
zdolala tabuľkového suseda Svit. V 22. kole v sobotu vyhral presvedčivým spôsobom iba bratislavský Inter v 
Prievidzi. Ďalšie tri zápasy mali dramatický záver, v ňom sa prekvapujúco presadila Handlová v Lučenci, Svit v 
derby zdolal Spišskú Novú Ves a Levice porazili Sláviu Žilina. 

* 21. kolo: BK Slávia Žilina - BK Iskra Svit 86:82 (23:24, 43:41, 62:58) 
Body a zostava Žiliny: Merešš 18, Wiggins 14, Dickson 14, Rožánek 13, Jeftič 13, Woods 8, Sapp 4, Tot 2. Za 

Svit najviac bodov: Johnson 24, Nesbitt 17, Stuteville 16. Trestné hody: 24/20 - 11/10. Fauly: 12 - 22. Päť faulov: 
29. Carr. Trojky: 4 - 4. Rozhodcovia: Zubák, Karniš, Obertová. 600 divákov. Štvrtiny: 23:24, 20:17, 19:17, 24:24. 

Zálusk na víťazstvo si robili oba tímy. „Svit má silné individuality, či už Nesbitta, Carra, Johnsona, alebo 
Avramoviča. Ak chceme byť úspešní, musíme ich eliminovať, hrať s nasadením, agresívne v útoku i v obrane 
celých 40 minút. Naposledy sme mali doma perfektnú divácku kulisu, veríme, že fanúšikovia prídu opäť a pomôžu 
nám k ďalšiemu víťazstvu,“ povedal tréner Slávie Ivan Kurilla. Optimizmus nechýbal ani asistentovi trénera Svitu 
Róbertovi Ištvánikovi: „Po víťazstve nad Handlovou sme prišli aj do Žiliny s odhodlaním vyhrať. Ak udržíme 
koncentráciu počas celých 40 minút a dodržíme náš herný plán, verím, že po zápase budeme my tí spokojnejší.“ 

Priamy súboj susedov v tabuľke o piatu priečku bol vyrovnaný, dramatický od prvej do poslednej minúty s 
víťaznou koncovkou pre domácu Sláviu! Lepšie však začali Podtatranci, agresívnou obranou brali domácim 
hráčom loptu, po dvoch minútach viedli 6:0, v 4. minúte 12:7 a tréner Kurilla bral pre mužstvo oddychový čas. 
Pomohol, hráči zlepšili pohyb, zvýšili dôraz, ale celú úvodnú štvrtinu mal vďaka Američanom Johnsonovi a 
Nesbittovi aj tak mierne navrch Svit. Obom v druhej desaťminútovke však domáca obrana „pristrihla krídla“ a réžiu 
zobrala do rúk Slávia. Na skóre sa to ale v prvom polčase pre značný počet stratených lôpt ešte neprejavilo. Po 
prestávke už áno. V 24. minúte po trojke Wigginsa viedla Slávia 54:43, ale súperovi sa podarilo do konca tretej 
štvrtiny manko skresať. V 34. minúte Dickson so Sappom natiahli náskok domáceho tímu na 70:61, deväťbodový 
rozdiel bol aj o minútu neskôr (72:63). 

Podtatranci sa opäť vzopreli a štyri minúty pred koncom Slávia vyhrávala len 72:70. Viac im Slávia nedovolila, 
Merešš, Jeftič a Rožánek Svit udržali na dištanc až do konca. 

Hlasy po zápase - tréner Ivan Kurilla: „Ako som už pred zápasom hovoril, museli sme si dávať pozor na 
kľúčových hráčov Svitu. Tí ukázali, že majú veľkú kvalitu. Sme veľmi radi za túto výhru, keďže nebola vôbec 
ľahká“. 

Tréner Svitu R. Jugo: „Kedykoľvek sme mohli zlomiť zápas na našu stranu, tak sme pokazili nahrávku, alebo 
otvorenú strelu. Nevyšla nám ani koncovka“. Do ideálnej zostavy 21. kola sa opäť dostal Jakub Merešš, ktorý mal 
v zápase so Svitom bilanciu 18 bodov, 6 doskokov a 2 asistencie. Spolu s ním do ideálnej päťky zaradili Ihringa a 
Fuseka z Interu a Durma s Guillorym z Prievidze. 

Ostatné výsledky 21. kola: Inter - Lučenec 93:61 (39:26), Levice - Handlová 83:61 (47:26), Prievidza - 
Komárno 113:77 (57:30). Spišská Nová Ves mala voľno. 

* 22. kolo: BK Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 87:80 (27:19, 54:40, 68:54) 
Za Levice najviac bodov: Perovič 19, Bachan 16, Harris 14. Body a zostava Žiliny: Dickson 18, Merešš 14 (10 

doskokov), Wiggins 12, Sapp 10, Rožánek 8, Tot 6, Hoferica 6, Woods 6, Jeftič 0. Trestné hody: 17/12 - 16/13. 
Fauly: 22 - 19. Trojky: 11 - 5. Rozhodcovia: Ženiš, Doušek, Bara. 1000 divákov. Štvrtiny: 27:19, 27:21, 14:14, 
19:26. 

Slávia sa síce ujala vedenia, ale v nasledujúcich minútach sa prezentovala propagačnou obranou, zlým 
riešením situácií v útoku a nepresnou streľbou. Levice aj priemernou hrou rýchlo získali dvojciferný náskok 
(postupne 16:5, 20:7, 23:10, 38:27), bez problémov ho udržiavali, v prvom polčase mali najvyšší v 19. 
minúte52:33. Navrch mali ešte aj šesť minút po prestávke, za stavu 68:46 tréner Kurilla bral oddychový čas a 
mužstvo ním zázračne postavil na nohy. 

Nasledovala 17-bodová šnúra Žiliny, ktorou sa vrátila do zápasu. Od stavu 68:64 pre Levice bol zápas 
vyrovnaný, hostia sa prekonávali v bojovnosti, v 38. minúte bol rozdiel opäť štvorbodový (77:73) a 90 sekúnd pred 
koncom Tot dvoma trestnými hodmi znížil na 79:78. 

Levice spasil trojkou Perovič, ale stále nemuselo byť rozhodnuté. Lenže … evidentný faul na Rožánka pod 
košom rozhodcovia nezapískali, na druhej strane darovali domácim trestné hody a Patrioti mali víťazstvo v hrsti. 

Tréner Žiliny Ivan Kurilla po zápase: „Gratulujem Leviciam k víťazstvu. Bol to zápas dvoch rozdielnych 
polčasov. Ja som v šatni cez prestávku povedal, že ak tu chceme niečo hrať, tak musíme kompletne zmeniť 
spôsob našej defenzívy. To sa nám v druhom polčase podarilo, dotiahli sme sa na jeden bod. Čo sa potom 
udialo, videli diváci v hale. Ťažko je to teraz hodnotiť. V závere rozhodla Perovičova trojka. Moji hráči si za druhý 
polčas vyslúžia poďakovanie.“ 

Ostatné výsledky 22. kola: Prievidza - Inter 67:83 (38:37), Lučenec - Handlová 80:87 (33:39), Svit - Spišská 
Nová Ves 81:73 (33:39). Komárno malo voľno. 

1. Inter 20 18 2 1657 : 1366 38 
2. Levice 20 12 8 1607:1546 32 
3. Lučenec 20 12 8 1642:1618 32 
4. Prievidza 20 11 9 1557:1495 30 
5. Žilina 19 10 9 1623 : 1653 29 
6. Svit 20 9 11 1668:1661 29 



7. Handlová 19 8 11 1571 : 1609 27 
8. Sp. Nová Ves 19 4 15 1527:1648 23 
9. Komárno 19 4 15 1464:1567 23 
Poznámka: Prievidza má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu. V tomto týždni čakajú basketbalistov 

ďalšie dve kolá a v nich žilinskú Sláviu tímy, ktoré sú v tabuľke nad ňou. V 23. kole v stredu príde do Žiliny 
Lučenec. V 5. kole doma ho Slávia porazila až po predĺžení 91:90, v 14. kole v Lučenci prehrala 81:98. V 24. kole 
v sobotu cestuje Žilina do Prievidze, nad ktorou v 6. kole doma zvíťazila 98:82, ale na Hornej Nitre takmer 
rovnakým rozdielom prehrala (77:92). 
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https://www.cas.sk/clanok/931612/majstrovstva-sveta-v-hokeji-opat-na-slovensku-vyhodou-bude-domace-
prostredie/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Po troch rokoch sa svetový šampionát vráti na Slovensko, konkrétne do Spišskej Novej Vsi. Mladí Slováci sa 

na turnaji pobijú o návrat do elitnej kategórie. 
Od 13. do 19. apríla 2020 sa v Spišskej Novej Vsi budú konať majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov, prvej 

divízie skupiny A. Na šampionáte sa predstavia aj slovenskí reprezentanti, ktorí budú bojovať o návrat medzi elitu 
s Kazachstanom, Nórskom, Dánskom, Francúzskom a Japonskom. Miestenku medzi svetovú elitu získa iba 
celkový víťaz tabuľky, tým pádom bude každý zápas rovnako dôležitý. 

„Dobre si pamätáme, aký sympatický výkon podala naša reprezentácia na podobnom turnaji pred tromi rokmi. 
Vtedy hrali naši v Poprade, no ja verím, že im naše mesto pripraví podmienky na ešte lepší výkon.“ povedal 
primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik. Príjemné prostredie pre fanúšikov a hráčov sľubuje aj Rastislav 

Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja: „Z pohľadu Košického samosprávneho kraja vnímame ako 
skvelú príležitosť, že sa východ Slovenska opäť stáva dejiskom medzinárodných hokejových stretnutí. Teší nás to 
o to viac, že v tomto roku otvárame Krajskú hokejovú akadémiu pre mladé športové talenty a pracujeme na 
výstavbe krytej hokejovej haly. Našim hosťom zo zahraničia môžeme sľúbiť, že si popri zápasoch na Spiši určite 
prídu na svoje.“ 

„Náš cieľ nemôže byť o nič menší, ako návrat medzi svetovú elitu. Chlapci budú mať výhodu domáceho 
prostredia a veríme, že ich Východniari podporia aj návštevou na zápasoch. Tréner Ivan Feneš a jeho asistenti 
Tibor Tartaľ a Boris Žabka majú plnú dôveru SZĽH, rovnako ako celý ich realizačný tím.“ hovorí o ambíciach 
mladých hráčov a realizačného tímu prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. 

Slováci odohrajú svoje zápasy vždy o 19-tej hodine. Na Veľkonočný pondelok si zmerajú silu s Japonskom a 
deň po tom s Nórskom. Vo štvrtok 16. apríla nastúpia proti Francúzsku, v piatok proti Dánsku a turnaj ukončia v 
nedeľu 19. apríla záverečným zápasom proti Kazachstanu. 

Foto: 
Na snímke prezident SZĽH Miroslav 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Hokejisti do 18 rokov sa o návrat medzi elitu pokúsia na Spiši, majú jasný 

cieľ 
[13.01.2020; dobrenoviny.sk; 14:52; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/177805/hokejisti-do-18-rokov-sa-o-navrat-medzi-elitu-pokusia-na-spisi-
maju-jasny-ciel 

 
 

Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát prvej divízie MS hokejistov do 18 rokov (13.- 

19. apríla). 
Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan — Foto: TASR/Milan Kapusta 
Spišská Nová Ves 13. januára (TASR) - Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát 

prvej divízie MS hokejistov do 18 rokov (13.- 19. apríla). Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa 
do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) organizovaním 
podujatia. 

https://www.cas.sk/clanok/931612/majstrovstva-sveta-v-hokeji-opat-na-slovensku-vyhodou-bude-domace-prostredie/
https://www.cas.sk/clanok/931612/majstrovstva-sveta-v-hokeji-opat-na-slovensku-vyhodou-bude-domace-prostredie/
https://www.dobrenoviny.sk/c/177805/hokejisti-do-18-rokov-sa-o-navrat-medzi-elitu-pokusia-na-spisi-maju-jasny-ciel
https://www.dobrenoviny.sk/c/177805/hokejisti-do-18-rokov-sa-o-navrat-medzi-elitu-pokusia-na-spisi-maju-jasny-ciel


„Keď ‚osemnástka‘ vypadla z elitnej kategórie, začali sme pracovať na tom, aby sme ju čo najskôr vrátili späť. 
Organizácia tohto turnaja je jedným z krokov, ktorý by k tomu mohol pomôcť," uviedol prezident SZĽH Miroslav 
Šatan. 

SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu. Seniorské 
MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v roku 2017 či 
nedávny šampionát žien do 18 rokov. 

„Požiadali sme o to, no nemuseli sme o to príliš tvrdo zápasiť. Aj IIHF bola rada, že sa o takýto turnaj hlási 
krajina, ktorá tak dobre zvládla seniorské šampionáty. Úspešne sme zvládli aj MS hráčov do 18 rokov, nedávno aj 
turnaj žien do 18 rokov. Toto všetko sú plusové body pre SZĽH, ktoré sa môžu zísť aj v budúcnosti. Vlani sme 
mali seniorské MS a ľudia, ktorí sa na tom organizačne podieľali, sú dobre zabehnutí. Šampionát v Spišskej 
Novej Vsi nebude taký rozsiahly a náročný, ale určite nechceme nič podceniť. Keďže hladko prebehli seniorské 

MS, tak verím, že to tak bude aj v tomto prípade," poznamenal Šatan. 
Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné 

komplikácie. „Požiadavky IIHF sú síce na vysokej úrovni, ale federácia zároveň vie, že ich dokážeme splniť, 
keďže sme už zvládli viacero veľkých podujatí. IIHF z roka na rok zväčšuje svoje nároky najmä na bezpečnosť, 
zvlášť keď ide o mládežnícku kategóriu. Je to aj pre nás výzva, aby sme to zvládli," uviedla Büdi. 

Postup, resp. návrat do najvyššej kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu. Zverenci trénera Ivana 
Feneša by radi nadviazali na svojich predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky okamžite podaril návrat medzi 
svetovú elitu. V domácom prostredí budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v 
pozícii favorita. 

„Nevyhneme sa tomu. Bude to zaväzujúce, ale verím, že sa s tým mužstvo vyrovná. Po celý rok sú spolu, 
hrajú seniorskú súťaž a hokejovo rastú. Verím, že budú pripravení tak, ako si želajú ich tréneri a vlastne my 
všetci. Na turnajoch, kde hrá každý s každým, je veľká náročnosť. Je možné, že pre postup bude nevyhnutné 
vyhrať každý zápas," uviedol Šatan. 

Program SR “18” na MS prvej divízie skupiny A: 
Pondelok, 13. apríla: SR - Japonsko /19.00/ 
Utorok, 14. apríla: SR - Nórsko /19.00/ 
Štvrtok, 16. apríla: SR - Francúzsko /19.00/ 
Piatok, 17. apríla: SR - Dánsko /19.00/ 
Nedeľa, 19. apríla: SR - Kazachstan /19.00/ 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Mladí Slováci na Spiši zabojujú o návrat medzi hokejovú elitu 
[13.01.2020; ta3.com; Šport; 13:12; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1173650/mladi-slovaci-na-spisi-zabojuju-o-navrat-medzi-hokejovu-elitu.html 

 
 

Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát prvej divízie MS hokejistov do 18 rokov. 

Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj 
Slovenský zväz ľadového hokeja organizovaním podujatia. 

Program SR “18” na MS prvej divízie skupiny A: 
Pondelok, 13. apríla: SR - Japonsko 
Utorok, 14. apríla: SR - Nórsko 
Štvrtok, 16. apríla: SR - Francúzsko 
Piatok, 17. apríla: SR - Dánsko 
Nedeľa, 19. apríla: SR - Kazachstan 
SZĽH má bohaté skúsenosti 
“Keď ‘osemnástka’ vypadla z elitnej kategórie, začali sme pracovať na tom, aby sme ju čo najskôr vrátili späť. 

Organizácia tohto turnaja je jedným z krokov, ktorý by k tomu mohol pomôcť,” uviedol prezident SZĽH Miroslav 
Šatan. 

SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu. Seniorské 
MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v roku 2017 či 
nedávny šampionát žien do 18 rokov. 

"Požiadali sme o to, no nemuseli sme o to príliš tvrdo zápasiť. Aj IIHF bola rada, že sa o takýto turnaj hlási 
krajina, ktorá tak dobre zvládla seniorské šampionáty. Úspešne sme zvládli aj MS hráčov do 18 rokov, nedávno aj 
turnaj žien do 18 rokov. Toto všetko sú plusové body pre SZĽH, ktoré sa môžu zísť aj v budúcnosti. Vlani sme 
mali seniorské MS a ľudia, ktorí sa na tom organizačne podieľali, sú dobre zabehnutí. Šampionát v Spišskej 
Novej Vsi nebude taký rozsiahly a náročný, ale určite nechceme nič podceniť. Keďže hladko prebehli seniorské 

MS, tak verím, že to tak bude aj v tomto prípade," poznamenal Šatan. 
Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o 

celodenné vstupy. 
Cieľ tímu je jasný 

https://www.ta3.com/clanok/1173650/mladi-slovaci-na-spisi-zabojuju-o-navrat-medzi-hokejovu-elitu.html


Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné 
komplikácie. “Požiadavky IIHF sú síce na vysokej úrovni, ale federácia zároveň vie, že ich dokážeme splniť, 
keďže sme už zvládli viacero veľkých podujatí. IIHF z roka na rok zväčšuje svoje nároky najmä na bezpečnosť, 
zvlášť keď ide o mládežnícku kategóriu. Je to aj pre nás výzva, aby sme to zvládli,” uviedla Büdi. 

Postup, resp. návrat do najvyššej kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu. Zverenci trénera Ivana 
Feneša by radi nadviazali na svojich predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky okamžite podaril návrat medzi 
svetovú elitu. V domácom prostredí budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v 
pozícii favorita. “Nevyhneme sa tomu. Bude to zaväzujúce, ale verím, že sa s tým mužstvo vyrovná. Po celý rok 
sú spolu, hrajú seniorskú súťaž a hokejovo rastú. Verím, že budú pripravení tak, ako si želajú ich tréneri a vlastne 
my všetci. Na turnajoch, kde hrá každý s každým, je veľká náročnosť. Je možné, že pre postup bude nevyhnutné 
vyhrať každý zápas,” uviedol Šatan. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Snehová zábava v Dedinkách za 13 E: Najlacnejšia lyžovačka na Slovensku 
[13.01.2020; cas.sk; Čas.sk; 04:00; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/931142/snehova-zabava-v-dedinkach-za-13-najlacnejsia-lyzovacka-na-
slovensku-video/ 

 
 

Otvoriť galériu 
To sa oplatí! V Slovenskom raji stojí denný lístok pre dospelého iba 13 E a pre dieťa iba 8 E, čo je v porovnaní 

s inými strediskami výrazne menej. 
Ocenia to hlavne početnejšie rodiny, pričom snehové podmienky sú ideálne aj na sánkovanie. V Dedinkách 

dokonca sprístupnili verejnosti aj večerné lyžovanie. Toto stredisko v Rožňavskom okrese vyhľadávajú najmä 
rodiny s deťmi a začiatočníci. „Podmienky sú výborné. Zalyžujeme si tu veľmi dobre nielen my miestni, a najmä 
večer po práci, ale aj turisti zo širokého okolia. S cenou skipasu sme tiež všetci spokojní,“ povedala Simona (29) z 
Dediniek. 

Vedúci tohto strediska Filip Krištof Novému Času povedal, že okrem rodín s deťmi lyžovačku využívajú rôzne 
školské výcvikové kurzy. „Menej nároční lyžiari si na 450-metrovej zjazdovke s technickým snehom výborne 
zalyžujú. V podstate za málo peňazí si prídu na veľa muziky s bufetom a aj lyžovaním večer, ktoré 
prevádzkujeme vždy v piatok a sobotu,“ dodal. 

Jeho slová potvrdili aj manželia Stanislav (49) a Andrea (44) Rapčanovci z Rimavskej Soboty, ktorí do 
Dediniek prišli aj so synom Matúšom (10) a svah si pochvaľovali. Podobne na tom bola lyžiarska škola z 
Rožňavy, ktorej šéf Miloš Kočtúch uviedol, že na základný výcvik tu našli výborné podmienky. Na vlakovú stanicu, 
kde stoja aj regionálne rýchliky, je od vleku len čosi vyše kilometra a k autobusovej zastávke sotva 200 metrov. 

Lepší lyžiari sa pritom po vyvezení na kopec môžu spustiť na druhú stranu do Bielych Vôd už v Mlynkoch, 
okres Spišská Nová Ves, kde denný skipas stojí rovnako. V tejto susednej obci pritom funguje pre fajnšmekrov a 

náročnejších aj vyššie položené stredisko Gugel. Tam za lyžovačku dospelý zaplatí 18 eur a dieťa 12 E. 
Prehľad cien 
- Denný skipas: dospelý 13 E, dieťa 8 E 
- Čaj: 1,30 E 
- Káva: 1,50 E 
- Pivo: 1,20 E 
- Poľovnícky guláš: 3,50 E 
- Hranolčeky: 1,50 E 
- Zemiaková placka: 0,50 E 
- Hotdog: 1,50 E 
- Kofola: 1,50 E 
- Ubytovanie v penzióne od 15,50 E za noc na osobu. 
Doplnkové služby 
- skiservis 
- požičovňa lyží (v stredisku Mlynky - Biele Vody) 
- bufet 
- reštaurácie a ubytovanie 
Foto: 
Deti z lyžiarskej školy v Rožňave na výcvik využili svah v Dedinkách. Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 
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18. Jedným z najbližších cieľov projektu „osemnástky“ je dostať Slovensko 

späť medzi hokejovú elitu 
[13.01.2020; 24hod.sk; Šport; 00:00; Webnoviny.sk - Jedným z najbližších cieľov projektu „osemnástky“ je 

dostať Slovensko späť medzi hokejovú elitu © SITA] 

 
https://www.24hod.sk/jednym-z-najblizsich-cielov-projektu-osemnastky-je-dostat-slovensko-spat-medzi-
hokejovu-elitu-cl731294.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Tagy: slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov turnaj 
Cieľom obnovenia centralizovanej prípravy tímu SR do 18 rokov je výchova kvalitnej hokejovej generácie. 

Okrem toho má však tento projekt aj jeden konkrétny cieľ týkajúci sa vrcholu tejto sezóny. Je ním … 
13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Cieľom obnovenia centralizovanej prípravy tímu SR do 18 rokov je výchova 

kvalitnej hokejovej generácie. Okrem toho má však tento projekt aj jeden konkrétny cieľ týkajúci sa vrcholu tejto 
sezóny. Je ním opätovný návrat Slovenska medzi hokejovú elitu do 18 rokov na aprílovom svetovom šampionáte 
v Spišskej Novej Vsi (13. - 19. 4.). 

“Dúfam, že budeme doma úspešní aj po športovej stránke. Nevyhneme sa tomu, že budeme v úlohe favorita. 
Je to zaväzujúce, ale verím, že hráči, ktorí sú celý rok v centralizovanom Projekte do 18 rokov spolu, sa na konci 
sezóny dostanú do takej formy, aby vybojovali postup. Majú trénerov, ktorí ich vedú v ťažkých zápasoch 
Slovenskej hokejovej ligy proti mužom. Tam sa obrusujú a skvalitňujú zo zápasu na zápas,” uviedol prezident 
SZĽH Miroslav Šatan. 

Zápasová prax 
Slovenský výber do 18 rokov dosiaľ odohral v druhej najvyššej slovenskej súťaži (SHL) pätnásť zápasov s 

bilanciou 1 víťazstvo a 14 prehier. Dôležitejšie ako výsledky však bola zápasová prax v súťažných dueloch proti 
mužom. Nemenej podstatné boli pre zverencov trénera Ivana Feneša aj prípravné turnaje na medzinárodnom 
ľade proti rovesníkom do 18 rokov. 

Na augustovom Hlinka Gretzky Cupe v Piešťanoch skončili mladí Slováci v konkurencii absolútnej svetovej 
špičky na 7. mieste, keď zohrali vyrovnané zápasy so Švédmi, Američanmi aj Rusmi. Na novembrovom Turnaji 
štyroch krajín v Kodani sa Slovensko stalo celkovým víťazom. 

Zverenci Ivana Feneša si tam hladko poradili aj s domácimi Dánmi, teda reprezentáciou, proti ktorej nastúpia 
aj v apríli na MS v Spišskej Novej Vsi. Koncom roka na Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Zuchwille zasa 

Slováci zdolali favorizovaných Čechov či Fínov. 
Vyhrať všetko 
Na mladých Slovákov po veľkonočných sviatkoch čaká v A-skupine I. divízie MS päť náročných zápasov za 

sedem dní. Ak chcú postúpiť späť medzi elitu, najlepšie by bolo vyhrať všetky zápasy. 
Na otázku, či to je v silách súčasnej slovenskej “osemnástky”, Šatan odpovedal: “Samozrejme, je to v 

možnostiach mužstva. Iný cieľ ani nemáme, aj keď je to šport a skončiť sa to môže všelijako. Najmä severské 
krajiny a Kazachstan budú mať tiež ambície na postup. Sme v pravidelnej komunikácii s našimi trénermi. Projekt 
osemnástky má dobré ohlasy, čoho dôkazom sú aj naše doterajšie výsledky s tímami, cez ktoré by sme radi 
postúpili na majstrovstvách sveta.” 

Dôležitý turnaj 
Šatan doplnil, že v hre o organizovanie MS I. divízie do 18 rokov boli aj iné slovenské mestá, ale nakoniec 

dostala prednosť Spišská Nová Ves aj z dôvodu úspešného zvládnutia šampionátu elitnej kategórie do 18 rokov 
pred troma rokmi. Mladí Slováci vtedy síce hrali v Poprade, ale tribúny boli plné aj v Spišskej Novej Vsi na 

zápasoch ostatných tímov. 
“Veríme, že naši hokejisti budú mať aj teraz legálnu pomoc z hľadiska. Nedávno sme mali na Spiši turnaj 

reprezentácií do 16 rokov a na tribúnach bolo aj 1 500 divákov. A to podujatie nemalo takmer žiadnu propagáciu. 
Záujem o mládežnícky hokej je veľký. Uvedomujeme si, že tento turnaj bude dôležitý aj pre budúce generácie 
slovenských hráčov, aj preto chceme doma uspieť,” podotkol Šatan. 

Prax v cudzine 
Čo sa týka slovenského hokeja smerom do budúcnosti, šéf SZĽH označil za kľúčové budovanie 

mládežníckych akadémií tak ako je to už bežná prax vo vyspelej cudzine. 
“Samozrejme, máme aj mladých hráčov v zahraničí, ktorí môžu vystužiť náš tím na majstrovstvách sveta. 

Tréneri určite budú zvažovať ich účasť. Treba však vytvoriť akadémie aj u nás doma, aby nám hráči neodchádzali 
do zahraničia v mladom veku v takom hromadnom počte. Náš dlhodobý plán je zakladať takéto mládežnícke 
centrá, prvé už čoskoro vznikne v Trenčíne,” doplnil Šatan. 

Zdroj: Webnoviny.sk - Jedným z najbližších cieľov projektu „osemnástky“ je dostať Slovensko späť medzi 
hokejovú elitu © SITA Všetky práva vyhradené. 

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 
vyhradené. 

Tagy: slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov turnaj 
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19. Slovensko zorganizuje MS do 18 rokov. Cieľom je návrat medzi elitu, tvrdí 

Šatan 
[13.01.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Reprezentácie; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22300974/slovensko-zorganizuje-ms-do-18-rokov-cielom-je-navrat-medzi-elitu.html 

 
 

Šampionát prvej divízie bude hostiť Spišská Nová Ves. 

Program Slovenska do 18 rokov na MS prvej divízie skupiny A >>> 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát prvej divízie MS 

hokejistov do 18 rokov (13.- 19. apríla). 
Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) organizovaním podujatia. 
“Keď ‘osemnástka’ vypadla z elitnej kategórie, začali sme pracovať na tom, aby sme ju čo najskôr vrátili späť. 

Organizácia tohto turnaja je jedným z krokov, ktorý by k tomu mohol pomôcť,” uviedol prezident SZĽH Miroslav 
Šatan. 

Slovensko o organizáciu nemuselo tvrdo bojovať 
SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu. 
Seniorské MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v 

roku 2017 či nedávny šampionát žien do 18 rokov. 
"Požiadali sme o to, no nemuseli sme o to príliš tvrdo zápasiť. Aj IIHF bola rada, že sa o takýto turnaj hlási 

krajina, ktorá tak dobre zvládla seniorské šampionáty. Úspešne sme zvládli aj MS hráčov do 18 rokov, nedávno aj 
turnaj žien do 18 rokov. 

Toto všetko sú plusové body pre SZĽH, ktoré sa môžu zísť aj v budúcnosti. Vlani sme mali seniorské MS a 
ľudia, ktorí sa na tom organizačne podieľali, sú dobre zabehnutí. 

Šampionát v Spišskej Novej Vsi nebude taký rozsiahly a náročný, ale určite nechceme nič podceniť. Keďže 

hladko prebehli seniorské MS, tak verím, že to tak bude aj v tomto prípade," poznamenal Šatan. 
Cieľom je návrat medzi elitu 
Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné 

komplikácie. 
"Požiadavky IIHF sú síce na vysokej úrovni, ale federácia zároveň vie, že ich dokážeme splniť, keďže sme už 

zvládli viacero veľkých podujatí. 
IIHF z roka na rok zväčšuje svoje nároky najmä na bezpečnosť, zvlášť keď ide o mládežnícku kategóriu. Je to 

aj pre nás výzva, aby sme to zvládli," uviedla Büdi. 
Postup, resp. návrat do najvyššej kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu. Zverenci trénera Ivana 

Feneša by radi nadviazali na svojich predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky okamžite podaril návrat medzi 
svetovú elitu. 

V domácom prostredí budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v pozícii 
favorita. 

"Nevyhneme sa tomu. Bude to zaväzujúce, ale verím, že sa s tým mužstvo vyrovná. Po celý rok sú spolu, 
hrajú seniorskú súťaž a hokejovo rastú. Verím, že budú pripravení tak, ako si želajú ich tréneri a vlastne my 
všetci. 

Na turnajoch, kde hrá každý s každým, je veľká náročnosť. Je možné, že pre postup bude nevyhnutné vyhrať 
každý zápas," uviedol Šatan. 

Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o 
celodenné vstupy. 

Program Slovenska do 18 rokov na MS prvej divízie skupiny A 
Pondelok, 13. apríla: Slovensko - Japonsko /19.00 hod/ 
Utorok, 14. apríla: Slovensko - Nórsko /19.00 hod/ 
Štvrtok, 16. apríla: Slovensko - Francúzsko /19.00 hod/ 
Piatok, 17. apríla: Slovensko - Dánsko /19.00 hod/ 
Nedeľa, 19. apríla: Slovensko - Kazachstan /19.00 hod/ 
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20. V Spišskej Novej Vsi pripravujú svetový šampionát hokejovej osemnástky 
[13.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 
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Cieľom je návrat medzi elitu. 
Tlačovka o MS v Spišskej Novej Vsi 

(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát prvej divízie MS 

hokejistov do 18 rokov (13.- 19. apríla). 
Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) organizovaním podujatia. 
Šatan o návrate späť 
“Keď ‘osemnástka’ vypadla z elitnej kategórie, začali sme pracovať na tom, aby sme ju čo najskôr vrátili späť. 

Organizácia tohto turnaja je jedným z krokov, ktorý by k tomu mohol pomôcť,” uviedol prezident SZĽH Miroslav 
Šatan. 

SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu. 
Seniorské MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v 

roku 2017 či nedávny šampionát žien do 18 rokov. 
"Požiadali sme o to, no nemuseli sme o to príliš tvrdo zápasiť. Aj IIHF bola rada, že sa o takýto turnaj hlási 

krajina, ktorá tak dobre zvládla seniorské šampionáty. Úspešne sme zvládli aj MS hráčov do 18 rokov, nedávno aj 
turnaj žien do 18 rokov. Toto všetko sú plusové body pre SZĽH, ktoré sa môžu zísť aj v budúcnosti. Vlani sme 
mali seniorské MS a ľudia, ktorí sa na tom organizačne podieľali, sú dobre zabehnutí. Šampionát v Spišskej 
Novej Vsi nebude taký rozsiahly a náročný, ale určite nechceme nič podceniť. Keďže hladko prebehli seniorské 

MS, tak verím, že to tak bude aj v tomto prípade," poznamenal Šatan. 
Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné 

komplikácie. 
“Požiadavky IIHF sú síce na vysokej úrovni, ale federácia zároveň vie, že ich dokážeme splniť, keďže sme už 

zvládli viacero veľkých podujatí. IIHF z roka na rok zväčšuje svoje nároky najmä na bezpečnosť, zvlášť keď ide o 
mládežnícku kategóriu. Je to aj pre nás výzva, aby sme to zvládli,” uviedla Büdi. 

V pozícii favorita 
Postup, resp. návrat do najvyššej kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu. 
Zverenci trénera Ivana Feneša by radi nadviazali na svojich predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky 

okamžite podaril návrat medzi svetovú elitu. 
V domácom prostredí budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v pozícii 

favorita. 
“Nevyhneme sa tomu. Bude to zaväzujúce, ale verím, že sa s tým mužstvo vyrovná. Po celý rok sú spolu, 

hrajú seniorskú súťaž a hokejovo rastú. Verím, že budú pripravení tak, ako si želajú ich tréneri a vlastne my 
všetci. Na turnajoch, kde hrá každý s každým, je veľká náročnosť. Je možné, že pre postup bude nevyhnutné 
vyhrať každý zápas,” uviedol Šatan. 

Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o 
celodenné vstupy. 

Program SR 18 na MS prvej divízie skupiny A 
Pondelok, 13. apríla: SR - Japonsko /19.00/ 
Utorok, 14. apríla: SR - Nórsko /19.00/ 
Štvrtok, 16. apríla: SR - Francúzsko /19.00/ 
Piatok, 17. apríla: SR - Dánsko /19.00/ 
Nedeľa, 19. apríla: SR - Kazachstan /19.00/ 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Hokejová osemnástka sa o návrat medzi elitu pokúsi na Spiši 
[13.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/hokej-sr-osemnastka-zabojuje-o-postup-na/440322-clanok.html 

 
 

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan počas novinárskych 
pracovných raňajok v Bratislave 10. decembra 2019. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR 

Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o 
celodenné vstupy. 

Spišská Nová Ves 13. januára (TASR) - Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát 

prvej divízie MS hokejistov do 18 rokov (13.- 19. apríla). Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa 
do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) organizovaním 
podujatia. “Keď ‘osemnástka’ vypadla z elitnej kategórie, začali sme pracovať na tom, aby sme ju čo najskôr vrátili 
späť. Organizácia tohto turnaja je jedným z krokov, ktorý by k tomu mohol pomôcť,” uviedol prezident SZĽH 
Miroslav Šatan. SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu. 

https://www.teraz.sk/sport/hokej-sr-osemnastka-zabojuje-o-postup-na/440322-clanok.html


Seniorské MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v roku 
2017 či nedávny šampionát žien do 18 rokov. "Požiadali sme o to, no nemuseli sme o to príliš tvrdo zápasiť. Aj 
IIHF bola rada, že sa o takýto turnaj hlási krajina, ktorá tak dobre zvládla seniorské šampionáty. Úspešne sme 
zvládli aj MS hráčov do 18 rokov, nedávno aj turnaj žien do 18 rokov. Toto všetko sú plusové body pre SZĽH, 
ktoré sa môžu zísť aj v budúcnosti. Vlani sme mali seniorské MS a ľudia, ktorí sa na tom organizačne podieľali, sú 
dobre zabehnutí. Šampionát v Spišskej Novej Vsi nebude taký rozsiahly a náročný, ale určite nechceme nič 

podceniť. Keďže hladko prebehli seniorské MS, tak verím, že to tak bude aj v tomto prípade," poznamenal Šatan. 
Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné komplikácie. 
“Požiadavky IIHF sú síce na vysokej úrovni, ale federácia zároveň vie, že ich dokážeme splniť, keďže sme už 
zvládli viacero veľkých podujatí. IIHF z roka na rok zväčšuje svoje nároky najmä na bezpečnosť, zvlášť keď ide o 
mládežnícku kategóriu. Je to aj pre nás výzva, aby sme to zvládli,” uviedla Büdi. Postup, resp. návrat do najvyššej 
kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu. Zverenci trénera Ivana Feneša by radi nadviazali na svojich 
predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky okamžite podaril návrat medzi svetovú elitu. V domácom prostredí 
budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v pozícii favorita. “Nevyhneme sa 
tomu. Bude to zaväzujúce, ale verím, že sa s tým mužstvo vyrovná. Po celý rok sú spolu, hrajú seniorskú súťaž a 
hokejovo rastú. Verím, že budú pripravení tak, ako si želajú ich tréneri a vlastne my všetci. Na turnajoch, kde hrá 
každý s každým, je veľká náročnosť. Je možné, že pre postup bude nevyhnutné vyhrať každý zápas,” uviedol 
Šatan. Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o 
celodenné vstupy. Pondelok, 13. apríla: SR - Japonsko /19.00/ Utorok, 14. apríla: SR - Nórsko /19.00/ Štvrtok, 16. 
apríla: SR - Francúzsko /19.00/ Piatok, 17. apríla: SR - Dánsko /19.00/ Nedeľa, 19. apríla: SR - Kazachstan 
/19.00/ 
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22. Slováci na Spiši zabojujú o návrat medzi elitu MS do 18 rokov. Náš cieľ 

nemôže byť nižší, vraví Šatan 
[13.01.2020; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovaci-spisi-zabojuju-navrat-elitu-ms-do-18-rokov-nas-ciel-nemoze-byt-
nizsi-vravi-satan/2014864 

 
 

Bratislava 13. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
Slovensko nezostalo dlho bez majstrovstiev sveta v hokeji. Na minuloročný šampionát elitnej kategórie 

seniorov v Košiciach a Bratislave nadviažu v aprílovom termíne majstrovstvá sveta do 18 rokov nižšej I. divízie. 
Jej A-skupinu odohrajú v dňoch 13. – 19. apríla 2020 v Spišskej Novej Vsi za účasti Dánska, Francúzska, 

Japonska, Kazachstanu, Nórska a domáceho Slovenska 
Na snímke vľavo prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, uprostred predseda 

Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a vpravo riaditeľka Organizačného výboru MS18 Aneta Büdi 
Úvodný súboj odohrajú Slováci na Veľkonočný pondelok 13. apríla proti Japoncom. V tomto, ale aj v 

zostávajúcich štyroch súbojoch, budú mať zverenci trénera Ivana Feneša jediný cieľ – opätovný postup medzi 
elitu. Keďže sa hrá systémom každý s každým bez vyraďovacej časti a do najvyššej divízie MS postúpi len víťaz, 
každý zápas bude mimoriadne dôležitý. 

„Náš cieľ nemôže byť o nič nižší ako návrat medzi svetovú elitu. Chlapci budú mať výhodu domáceho 
prostredia a veríme, že ich fanúšikovia na Spiši podporia aj peknými návštevami na zápasoch. Tréner Ivan Feneš 
a jeho asistenti Tibor Tartaľ a Boris Žabka majú plnú dôveru SZĽH, rovnako ako celý ich realizačný tím,“ uviedol 
prezident SZĽH Miroslav Šatan. Na otázku, či bolo náročné dostať tento šampionát na Slovensko, Šatan 
odpovedal: „Ani nie. Nemôžem povedať, že by sme museli tvrdo zápasiť o organizovanie týchto majstrovstiev 
sveta. IIHF má pozitívne skúsenosti so Slovenskom ako organizátorom z minulosti a myslím si, že nám to veľmi 
ochotne pridelili. Samozrejme, nevyhneme sa úlohe favorita. Je to zaväzujúce, na postup bude zrejme treba 
vyhrať každý zápas. Verím, že sa s tým naši chlapci z projektu do 18 rokov vyrovnajú a na konci sezóny budú v 
dobrej forme.“ 

Riaditeľka organizačného výboru Aneta Büdi uviedla, že celodenné lístky na všetky tri zápasy sa začnú 
predávať 10. februára a ich cena bude 12 eur. V Spišskej Novej Vsi odohrajú počas piatich zápasových dní 

dovedna 15 zápasov. „Budeme predávať iba celodenné lístky, tento formát sa nám osvedčil. Preto sme sa tak 
rozhodli. Očakávame, že záujem divákov bude vysoký, keď ide o zápasy slovenskej reprezentácie. Domáce 
mužstvo bude hrať svoje zápasy každý deň o 19.00 h, teda vo večernom čase. Pracujeme na tom, aby z 
podujatia boli odvysielané aj priame prenosy,“ skonštatovala Aneta Büdi. Doplnila aj presný zápasový program 
Slovákov na Spiši. „Po úvodnom súboji s Japonskom sa na druhý deň stretneme s Nórskom. Vo štvrtok 16. apríla 
nastúpia Slováci proti Francúzsku, v piatok proti Dánsku a turnaj zakončia v nedeľu 19. apríla záverečným 
zápasom proti Kazachstanu.“ 

Riaditeľ správy telovýchovných zariadení (STEZ) mesta Spišská Nová Ves Vladimír Hovaňák tvrdí, že do 

Veľkej noci budú na toto svetové podujatie perfektne pripravení: „Štadión ešte čaká maľovanie a drobné opravy, 

https://www.hlavnespravy.sk/slovaci-spisi-zabojuju-navrat-elitu-ms-do-18-rokov-nas-ciel-nemoze-byt-nizsi-vravi-satan/2014864
https://www.hlavnespravy.sk/slovaci-spisi-zabojuju-navrat-elitu-ms-do-18-rokov-nas-ciel-nemoze-byt-nizsi-vravi-satan/2014864


vymieňame podlahovinu na striedačkách a v šatniach. Všetky technológie kontrolujeme a pripravujeme na 
bezproblémový priebeh šampionátu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Mesto kultúry: Štiavničania požičajú Novým Zámkom zámok 
[13.01.2020; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Spravodajstvo; 00:00; Miroslav Pastorek] 
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Projekt Vzdušné Zámky štartuje 23. januára. 
NOVÉ ZÁMKY / BANSKÁ ŠTIAVNICA. Banská Štiavnica už 18. januára odovzdá kultúrnu štafetu Novým 

Zámkom. Okrem titulu Mesto kultúry od Štiavničanov dostanú do symbolického ročného prenájmu aj známy Nový 
zámok. 

Nové Zámky sú od 1. januára druhým slovenským Mestom kultúry. Vo finále súťaže, ktoré sa konalo v júni 
2019, porazili Spišskú Novú Ves a Starú Ľubovňu. Novým Zámkom sa podarilo uspieť s projektom Vzdušné 

Zámky. 
Jeho hlavnou myšlienkou je oživenie verejných priestranstiev, regenerácia mesta kultúrou, zmenšenie 

sociálnych rozdielov a podpora medzigeneračného dialógu. 
Nové Zámky sa stali Mestom kultúry na druhý pokus. Aj v prvom ročníku súťaže sa dostali do finále, vyhrala 

však Banská Štiavnica. O rok neskôr to už vyšlo. 
((piano)) 
Konrád Rigó, štátny tajomník ministerstva kultúry, tesne po finále dokonca hovoril o tom, že Nové Zámky by 

mali zvážiť podanie žiadosti o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Denisa Felixová, koordinátorka 
úspešného projektu, však na to reagovala veľmi zdržanlivo. 

Prečítajte si ajKultúra môže pomôcť aj hospodárstvu mesta Čítajte Apropo kultúra 
Spolu s titulom Mesto kultúry získali Nové Zámky aj 300-tisícový grant od Fondu na podporu umenia. Oficiálne 

zahájenie programu Mesta kultúry 2020 pod titulom Zámky odomknuté bude 23. januára o šiestej podvečer v 
Cisársko-kráľovskej jazdiarni. 

Mesto tento rok čaká 65 kultúrnych programov, ktoré pripravil tím pod vedením Pavla Strážaya. Jeho 
súčasťou je šesť festivalov aj sedem cyklov podujatí. Chystajú sa aj vzdelávacie a komunitné projekty. 

Ulice mesta čakajú aj „kultúrne prieniky“ – krátke výstavym minútové workshopy, bleskové tvorivé kurzy či 
pouličné chvíľky poézie a sedemminútové cvičenia v parku. 

„Ak by som však mala vyzdvihnúť konkrétnu aktivitu, spomenula by som iniciatívu Apropo kultúra, ktorá je 
integrálnou dimenziou všetkých kultúrnych programov,“ povedala Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych 
vecí, školstva a kultúry mestského úradu, ktorá prípravu projektu Vzdušné Zámky koordinovala. 

Súvisiaci článokUž poznáme program Mesta kultúry Čítajte Štiavnická raketa pre Nové Zámky 
Banská Štiavnica Novým Zámkom svoj Nový zámok nielen prenajme, ale aj symbolicky pošle. 
„V Nových Zámkoch väčšina historických stavieb padla za obeť druhej svetovej vojne. Zámok teda nemajú. A 

keďže ten štiavnický má podobu rakety, rozhodli sme sa pozvať zástupcov Nových Zámkov na záverečný 
ceremoniál a odovzdať im nielen štafetu Mesta kultúry, ale atraktívnym videomapingom im poslať celý zámok – v 
kontexte ich projektu Vzdušné zámky,“ uviedla pre TASR Jana Mikitková, režisérka a scenáristka záverečného 
podujatia Mesta kultúry 2019. 

Titul Mesta kultúry odovzdá Novým Zámkom Emília Vášáryová, patrónka toho tohtoročného projektu Banská 
Štiavnica 2019: Renovácia identity. 

Na slávnostnom „predávaní štafety“ v Banskej Štiavnici bude aj ministerka kultúry Ľubica Laššáková či riaditeľ 
Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Schyľuje sa k zvratu! Prvé vyhliadky meteorológov, kedy bude snežiť aj v 

nižších polohách 
[13.01.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1852205/Schyluje-sa-k-zvratu–Prve-vyhliadky-meteorologov–kedy-bude-snezit-
aj-v-nizsich-polohach 

 
 

BRATISLAVA – Na našom území aktuálne zažívame veľmi suché počasie. V nižších polohách je snehu málo, 
pričom jeho vyšší deficit je vidieť v oblasti hôr. Bez umelého snehu by sa takmer nikde nelyžovalo. Natíska sa 

https://mynovezamky.sme.sk/c/22300816/nove-zamky-mesto-kultury-2020-stiavnica-pozicia-zamok.html
https://www.topky.sk/cl/10/1852205/Schyluje-sa-k-zvratu--Prve-vyhliadky-meteorologov--kedy-bude-snezit-aj-v-nizsich-polohach
https://www.topky.sk/cl/10/1852205/Schyluje-sa-k-zvratu--Prve-vyhliadky-meteorologov--kedy-bude-snezit-aj-v-nizsich-polohach


preto otázka, kedy bude snežiť. Podľa vyhliadok našich meteorológov sa počasie začne meniť až v priebehu 
nasledujúceho týždňa. 

Pondelok v znamení výstrah 
Dnes bude do našej oblasti od juhu aj naďalej zasahovať tlaková výš. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na -

1 až 4 stupne, v stredných polohách a ojedinele aj v nižších polohách sa bude pohybovať do 6 stupňov. Teplota 
na horách vo výške 1500 m sa vyšplhá na okolo 1 stupeň. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 

Zdroj: Predpovede.sk 
Do desiatej hodiny rannej platila pre celé územie prvostupňová výstraha pred hmlou. „Znížená dohľadnosť 

predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej 
ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ pripomenul Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

Zdroj: SHMÚ 
Bol vydaný aj prvý výstražný stupeň pred poľadovicou. Tá okresy Revúca, Gelnica, Košice mesto, Košice 

okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, 

Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou potrápi do 
utorka šiestej večer. 

Zdroj: SHMÚ 
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, 

infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,“ varoval hydrometeorologický ústav. 

Sneženie sa očakáva v závere januára 
Na Slovensku panuje stabilné a suchšie počasie. Výraznejšie zrážky nás podľa meteorologického portálu 

iMeteo.sk nečakajú ani tento týždeň. „Počasie bude pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorá sa rozprestiera 
nad východnou Európou. Táto tlaková výš bude mať dominantný vplyv na počasie u nás počas celého týždňa. 
Súčasne k nám bude po jej zadnej strane prúdiť teplejší vzduch od juhovýchodu a počas dňa budú denné teploty 
stúpať nad bod mrazu. Mrznúť by malo len počas noci,“ ozrejmili odborníci. Ich vyhliadky avizujú, že zrážky 
dorazia až v poslednej januárovej dekáde. „Očakáva sa, že k nám začne prúdiť chladnejší vzduch od severu až 
severovýchodu a prísť by mali aj snehové zrážky do nižších polôh,“ dodali. 

Utorok 
Po zadnej strane oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorý bude zasahovať do strednej Európy od juhovýchodu, k 

nám bude pokračovať prílev teplého vzduchu od juhozápadu. 
Bude oblačno až zamračené s nízkou oblačnosťou a hmlisto. Na horách a len ojedinele v nižších polohách 

bude polojasno. Ojedinele, najmä na východe, sa vyskytnú slabé zrážky, aj mrznúce s tvorbou poľadovice. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Do rána sa ochladí na 0 až -5 stupňov, len ojedinele bude chladnejšie. V priebehu dňa sa oteplí na -1 až +4 

stupne, v horských oblastiach môže byť aj teplejšie. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 
až 30 km/h), no v noci a v Banskobystrickom kraji bude aj cez deň slabý vietor. 

Streda 
Medzi tlakovou výšou nad juhovýchodnou Európou a rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad 

severnou a západnou Európou bude pokračovať do našej oblasti prílev teplého vzduchu od juhozápadu. 
Počasie sa veľmi nezmení. Taktiež bude oblačné až zamračené, v noci a dopoludnia sa bude miestami tvoriť 

hmla. Popoludní sa postupne oblačnosť miestami zmenší. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Najnižšia nočná teplota poklesne na 0 až -5 stupňov, len ojedinele bude chladnejšie. Cez deň sa teplota 

vyšplhá na 3 až 8 stupňov, pri hmle alebo nízkej oblačnosti na okolo 1 stupeň. Fúkať bude prevažne južný vietor 
rýchlosťou až 8 m/s (5 až 30 km/h). 

Štvrtok 
Od východu sa rozšíri do našej oblasti výbežok tlakovej výše. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Obloha bude jasná až polojasná, miestami sa objaví hmla alebo bude zamračené s nízkou oblačnosťou. 

Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -5 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 2 až 7 stupňov, pri hmle 
bude o čosi chladnejšie. 

Piatok 
Od východu bude do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše nad Bieloruskom a Ukrajinou. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Rátajte s polojasným až oblačným počasím. Ojedinele sa bude tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána sa 

ochladí na 0 až -6 stupňov. Cez deň sa oteplí na 2 až 8 stupňov. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Video: Spoko z kapely Smola a Hrušky to cíti rovnako ako Mirka 

Miškechová 
[13.01.2020; 24hod.sk; Hudba; 00:00; redakcia] 



 
https://www.24hod.sk/video-spoko-z-kapely-smola-a-hrusky-to-citi-rovnako-ako-mirka-miskechova-
cl731266.html 

 
 

24hod.sk Gala Hudba 
Spoko Kramár frontman kapely Smola a Hrušky pokračuje vo svojej sólovej tvorbe a po vydaní prvého 

úspešného singlu Plamene vydáva ďalšiu romantickú baladu Aj ty to tak cítiš, kde si na hosťovanie pozval 
pesničkárku a skladateľku Mirku Miškechovú. 

Hudobníčka má na svojom konte dva albumy - Schizofrenik Optimista a najnovší album My name is Mirka not 
Miška. Je držiteľkou ocenenia Zlatá autorská porta a aktuálne pôsobí aj ako hudobný hosť v Stand Up Comedy 
show či Sit Down Ladies Comedy. Mirka sa stala známejšou vďaka spoluautorstvu a hosťovaniu v skladbe 
Cudzinka v tvojej zemi od Xindla X, ktorá sa stala hitom na oboch stranách rieky Moravy a na Youtube má za päť 
rokov viac ako 28 miliónov prehratí. 

„Pamätám si, ako Smola a Hrušky vydali pred 8 rokmi pesničku Honey Honey so Zdenkou Prednou. V tej 
dobe som už písala pesničky, ale o nijakej kariére sa ešte hovoriť nedalo. Svojou tvorbou som akurát tak pílila uši 
všetkým kamarátom, čo boli práve po ruke. Veľmi ma tá pesnička chytila za srdce a stále som si ju dookola 
púšťala za sebou.Vtedy som si zaumienila, že aj ja raz budem mať podobne nádhernú pesničku s touto kapelou. 
A tak sa aj stalo. Najlepšie na tom je, že celé zariadilo samotné nebo. Keď som Spoka zazrela pred 3 rokmi na 
koncerte Jarka Nohavicu, prišla som za ním so slovami „Ahoj, honey, honey, ja som Mirka“. On sa na mňa 
nechápavo pozrel, na čo som začala spievať celý text Honey Honey, si fešák ostrihaný, navoňaný frajer a tak… 
Spoko sa na to chytil, začali sme spievať spolu a ja som mu nanútila svoje CD, nech si to určite vypočuje! Keď sa 
mi po 3 rokoch ozval na Instagrame, že hľadá speváčku na spoluprácu, skoro som odpadla od šťastia.“, spomína 
s úsmevom Mirka Miškechová. 

„Prvýkrát sme sa s Mirkou stretli na koncerte Jarka Nohavicu a ona ma privítala slovami: „Ahoj honey, honey, 
ja som Mirka.“ A pokračovala v spievaní, čo bolo dosť vtipné a hlavne bol to taký dokonalý prvý dojem. Minulý rok, 
keď som rozmýšľal akú speváčku oslovím na môj pripravovaný pesničkársky album, tak som si spomenul na 
Mirku, ktorá ma jeden z najvýraznejších hlasov na scéne a hlavne aj píše pesničky, čo mi dosť imponuje. Napísal 
som jej a Mirka pricestovala ako správny songwriter vlakom do Spišskej Novej Vsi. Sadli sme si do skúšobne a 

začali sa rozprávať s tým, že jej pustím zopár skladieb aby si vybrala. Ako prvú som pustil Aj ty to tak cítiš, Mirka 
sa započúvala a vravela, že jej ďalšie ani nemusím púšťať, že to je ten pravý song, z ktorého má zimomriavky. 
Keďže text ešte nebol úplne hotový, spoločne sme ho ešte v ten deň dokončili. Rovnako rýchlo a bezproblémovo 
prebehlo aj samotne natáčanie v štúdiu u Martina Migaša, kde sme všetko stihli za jeden deň. Málokedy sa stáva, 
že všetko tak pekne do seba zapadá.“, hovorí o spolupráci a romantickej balade Spoko Kramár. 

Druhý videoklip zo Spokovho sólového projektu sa natáčal v priestoroch unikátnej galérie Tricklandia v Starom 
Smokovci, na mieste, ktoré spája umenie, jedinečnosť a fantáziu prostredníctvom trick-artu a optických ilúzii. Za 
výbornou prácou s kamerou a vizuálnymi trikmi klipu stojí dvorný kameraman a fotograf Pavol Varga. Mixáž a 
zvuk mal na starosti Martin Migaš z nahrávacieho štúdia Perina v Prešove. Okrem Spoka, ktorý nahral väčšinu 
nástrojov, sa na skladbe hudobne podieľali aj uznávaný hudobník Martin Husovský z Komajoty, ktorý nahral klavír 
a Matúš Miženko z domovskej Smola a Hrušky, ktorý nahral trúbku. Jozef Spoko Kramár aktuálne pracuje na 
ďalších skladbách pre svoj sólový projekt, z ktorého plánuje vydať EP na svojej nezávislej značke Spoko Music. 
Nový singel Aj ty to tak cítiš nájdeš na všetkých streamovacích hudobných službách ako sú – iTunes, Spotify, 
Deezer a pod. 

Oficiálny videoklip Aj ty to tak cítiš: 
Spoko so svojou kapelou Smola a Hrušky vyráža na špeciálne akustické tour 2020 spolu so špeciálnym 

hudobným hosťom, ktorým nie je nik iný ako Mirka Miškechová. Kapela odštartuje svoje turné v unikátnej 
koncertnej sieni Reduta v Spišskej Novej Vsi, kde si pozvala aj ďalších skvelých muzikantov na klávesy a 

perkusie, a následne zavíta do klubov s repertoárom svojich najväčších hitov i starých nehraných skladieb v 
nových akustických aranžmá. Punkoví romantici a ich hudobní hostia odohrajú viac ako 2-hodinový program a 
ponúknu opäť jedinečný hudobný zážitok pre svojich fanúšikov. 

Akustické tour Smola a Hrušky: 
20.02.2020 Spišská Nová Ves / Reduta – koncertná sála / začiatok koncertu: 20:00 
predpredaj vstupeniek iba v Spišskej Novej Vsi: Mestské kultúrne centrum – Reduta, Kino Mier – Dom 

kultúry, Turistické informačné centrum 
29.02.2020 Púchov / Queens pub / začiatok koncertu: 21:00 
06.03.2020 Nitra / Music a cafe / začiatok koncertu: 21:00 
07.03.2020 Vrútky / RC Mlyn / začiatok koncertu: 21:00 
PREDPREDAJ ONLINE: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/smola-hrusky-akusticke-tour-2020/ alebo 

priamo v kluboch na bare. 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Na Spiši o návrat medzi elitu. Šatan: Náš cieľ nemôže byť nižší 
[13.01.2020; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 
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https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/538760-na-spisi-o-navrat-medzi-elitu-satan-nas-ciel-nemoze-
byt-nizsi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Miroslav Šatan. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
Slovensko nezostalo dlho bez majstrovstiev sveta v hokeji. Na minuloročný šampionát elitnej kategórie 

seniorov v Košiciach a Bratislave nadviažu v aprílovom termíne majstrovstvá sveta do 18 rokov nižšej I. divízie. 
Jej A-skupinu odohrajú v dňoch 13. - 19. apríla 2020 v Spišskej Novej Vsi za účasti Dánska, Francúzska, 

Japonska, Kazachstanu, Nórska a domáceho Slovenska. 
Úvodný súboj odohrajú Slováci na Veľkonočný pondelok 13. apríla proti Japoncom. V tomto, ale aj v 

zostávajúcich štyroch súbojoch, budú mať zverenci trénera Ivana Feneša jediný cieľ – opätovný postup medzi 
elitu. 

Keďže sa hrá systémom každý s každým bez vyraďovacej časti a do najvyššej divízie MS postúpi len víťaz, 
každý zápas bude mimoriadne dôležitý. 

Zľava prezident SZĽH Miroslav Šatan, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a riaditeľka 
Organizačného výboru MS18 Aneta Büdi. Autor: TASR, Milan Kapusta 

"Náš cieľ nemôže byť o nič nižší ako návrat medzi svetovú elitu. Chlapci budú mať výhodu domáceho 
prostredia a veríme, že ich fanúšikovia na Spiši podporia aj peknými návštevami na zápasoch. 

Tréner Ivan Feneš a jeho asistenti Tibor Tartaľ a Boris Žabka majú plnú dôveru SZĽH, rovnako ako celý ich 
realizačný tím," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan. Na otázku, či bolo náročné dostať tento šampionát na 
Slovensko, Šatan odpovedal: 

"Ani nie. Nemôžem povedať, že by sme museli tvrdo zápasiť o organizovanie týchto majstrovstiev sveta. IIHF 
má pozitívne skúsenosti so Slovenskom ako organizátorom z minulosti a myslím si, že nám to veľmi ochotne 
pridelili. 

Samozrejme, nevyhneme sa úlohe favorita. Je to zaväzujúce, na postup bude zrejme treba vyhrať každý 
zápas. Verím, že sa s tým naši chlapci z projektu do 18 rokov vyrovnajú a na konci sezóny budú v dobrej forme." 

Riaditeľka organizačného výboru Aneta Büdi uviedla, že celodenné lístky na všetky tri zápasy sa začnú 
predávať 10. februára a ich cena bude 12 eur. V Spišskej Novej Vsi odohrajú počas piatich zápasových dní 

dovedna 15 zápasov. 
"Budeme predávať iba celodenné lístky, tento formát sa nám osvedčil. Preto sme sa tak rozhodli. Očakávame, 

že záujem divákov bude vysoký, keď ide o zápasy slovenskej reprezentácie. Domáce mužstvo bude hrať svoje 
zápasy každý deň o 19.00 h, teda vo večernom čase. 

Pracujeme na tom, aby z podujatia boli odvysielané aj priame prenosy," skonštatovala Aneta Büdi. Dop lnila aj 
presný zápasový program Slovákov na Spiši. 

„Po úvodnom súboji s Japonskom sa na druhý deň stretneme s Nórskom. Vo štvrtok 16. apríla nastúpia 
Slováci proti Francúzsku, v piatok proti Dánsku a turnaj zakončia v nedeľu 19. apríla záverečným zápasom proti 
Kazachstanu.“ 

Riaditeľ správy telovýchovných zariadení (STEZ) mesta Spišská Nová Ves Vladimír Hovaňák tvrdí, že do 

Veľkej noci budú na toto svetové podujatie perfektne pripravení: 
"Štadión ešte čaká maľovanie a drobné opravy, vymieňame podlahovinu na striedačkách a v šatniach. Všetky 

technológie kontrolujeme a pripravujeme na bezproblémový priebeh šampionátu.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

27. Slováci do 18 rokov sa doma pokúsia o návrat medzi elitu, Šatan: Bude to 

zaväzujúce 
[13.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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to-zavazujuce-szlh 

 
 

Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát prvej divízie MS hokejistov do 18 rokov (13.- 

19. apríla). 
Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) organizovaním podujatia. 
„Keď ‘osemnástka’ vypadla z elitnej kategórie, začali sme pracovať na tom, aby sme ju čo najskôr vrátili späť. 

Organizácia tohto turnaja je jedným z krokov, ktorý by k tomu mohol pomôcť,” uviedol prezident SZĽH Miroslav 
Šatan. 

SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu. Seniorské 
MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v roku 2017 či 
nedávny šampionát žien do 18 rokov. 

https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/538760-na-spisi-o-navrat-medzi-elitu-satan-nas-ciel-nemoze-byt-nizsi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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https://sport.aktuality.sk/c/430001/slovaci-do-18-rokov-sa-doma-pokusia-o-navrat-medzi-elitu-satan-bude-to-zavazujuce-szlh


„Požiadali sme o to, no nemuseli sme o to príliš tvrdo zápasiť. Aj IIHF bola rada, že sa o takýto turnaj hlási 
krajina, ktorá tak dobre zvládla seniorské šampionáty. Úspešne sme zvládli aj MS hráčov do 18 rokov, nedávno aj 
turnaj žien do 18 rokov. Toto všetko sú plusové body pre SZĽH, ktoré sa môžu zísť aj v budúcnosti. Vlani sme 
mali seniorské MS a ľudia, ktorí sa na tom organizačne podieľali, sú dobre zabehnutí. Šampionát v Spišskej 
Novej Vsi nebude taký rozsiahly a náročný, ale určite nechceme nič podceniť. Keďže hladko prebehli seniorské 

MS, tak verím, že to tak bude aj v tomto prípade,” poznamenal Šatan. 
fotogaléria Prezident SZĽH Miroslav Šatan, uprostred predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav 

Trnka a vpravo riaditeľka Organizačného výboru MS18 Aneta Büdi. Zdroj: TASR 
Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné 

komplikácie. „Požiadavky IIHF sú síce na vysokej úrovni, ale federácia zároveň vie, že ich dokážeme splniť, 
keďže sme už zvládli viacero veľkých podujatí. IIHF z roka na rok zväčšuje svoje nároky najmä na bezpečnosť, 
zvlášť keď ide o mládežnícku kategóriu. Je to aj pre nás výzva, aby sme to zvládli,” uviedla Büdi. 

Postup, resp. návrat do najvyššej kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu. Zverenci trénera Ivana 
Feneša by radi nadviazali na svojich predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky okamžite podaril návrat medzi 
svetovú elitu. V domácom prostredí budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v 
pozícii favorita. 

„Nevyhneme sa tomu. Bude to zaväzujúce, ale verím, že sa s tým mužstvo vyrovná. Po celý rok sú spolu, 
hrajú seniorskú súťaž a hokejovo rastú. Verím, že budú pripravení tak, ako si želajú ich tréneri a vlastne my 
všetci. Na turnajoch, kde hrá každý s každým, je veľká náročnosť. Je možné, že pre postup bude nevyhnutné 
vyhrať každý zápas,” uviedol Šatan. 

Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o 
celodenné vstupy. 

Program SR „18” na MS prvej divízie skupiny A 
Pondelok, 13. apríla: 
19:00 Slovensko - Japonsko 
Utorok, 14. apríla: 
19:00 Slovensko - Nórsko 
Štvrtok, 16. apríla: 
19:00 Slovensko - Francúzsko 
Piatok, 17. apríla: 
19:00 Slovensko - Dánsko 
Nedeľa, 19. apríla: 
19:00 Slovensko - Kazachstan 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Po obci Hnilčík sa hnal vyše stokilometrovou rýchlosťou 
[13.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22300987/po-obci-hnilcik-sa-hnal-vyse-stokilometrovou-rychlostou.html 

 
 

V rámci objektívnej zodpovednosti dostane pokutu držiteľ auta. 
HNILČÍK. Maximálnu povolenú rýchlosť 50 kilometrov za hodinu (km/h) prekročil v obci Hnilčík v okrese 

Spišská Nová Ves vodič Volkswagenu Passat. 

Podľa informácií zo sociálnej siete polície bola vozidlu nameraná rýchlosť 101 km/h. 
„V tomto prípade pošleme držiteľovi vozidla rozkaz o uložení sankcie v rámci inštitútu tzv. objektívnej 

zodpovednosti,” napísali policajti. 
[Späť na obsah] 

 
 

29. ENVIRO SÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ 
[20.12.2019; Odpady; s. 40,41,42,43; redakcia] 

 
 

1. LITERÁRNA SÚŤAŽ ŠUMENIE CHCE PODPORIŤ TVORBU ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji sa môžu 

zapojiť do 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie. Mladí autori môžu posielať svoje príspevky v oblasti poézie a 
prózy. Vyhlásené témy „Som drevo" a „Uleteli mi včely" sa venujú aktívnemu tráveniu voľného času a 
ekologickému problému. 

„Cieľom vyhlásených tém je upriamiť pozornosť mladých tvorcov na dve dôležité celospoločenské súčasné 
témy, ktorými sú zdravý životný štýl a ekológia. Témy je pritom možné vysvetliť si v užších aj širších súvislostiach, 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22300987/po-obci-hnilcik-sa-hnal-vyse-stokilometrovou-rychlostou.html


uchopiť ich humorne či s výrazným hlasom uvedomujúcim si potrebu zmeny. Na základe predchádzajúcich 
ročníkov nepochybujeme o tom, že sa jej súťažiaci chopia originálne a tvorivo," uviedla Alena Štrompová, 
predsedníčka občianskeho združenia Úlet, ktoré súťaž organizuje. 

Porotcom aktuálneho ročníka v kategórii poézia bude básnik Valentín Šefčík. V kategórii próza to budú 
hudobník, spevák a autor kníh pre detského čitateľa Zbyňo Džadoň a Barbora Vanická, autorka fantasy románu 
pre mládež Dvere v kúte sveta. 

Uzávierka pre príspevky je 22. decembra. Bližšie informácie o súťaži sú na webstránke www.ulet.sk/sumenie. 
2. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ PRE VODU POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV 
Celoslovenská súťaž Pre vodu pozná svojich víťazov. Vo finále, ktoré sa uskutočnilo 13. novembra v 

Bratislave, súperilo šesť návrhov mladých odborníkov a školských tímov. Návrhy sa týkali najmä reálnych 
problémov zadržania alebo využitia zrážkovej vody ako jedného z opatrení predchádzania suchu či povodniam. 

- Prvé miesto v otvorenej kategórii získalo architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným 
mlynom od Miroslava Čibika. 

- Druhé miesto obsadila revitalizácia studničky v Revúcej od Michala Tomlaina. 
- Tretie miesto patrí koncepcii renaturácie toku Trnávka od Tomáša Pozdecha. 
- V kategórii školských tímov sa víťazom stal Park v átriu v Poprade z dielne Stavebnej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach. 
Ambíciou celoslovenskej súťaže je prepájať nadaných mladých s tými, ktorí hľadajú inšpirácie. Súťaž 

organizuje Nadácia Ekopolis, záštitu prebral minister životného prostredia László Sólymos. 
3. DETI ČORAZ VIAC VNÍMAJÚ OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AJ PRI POTRAVINÁCH 
Mladú generáciu stále viac trápi vysoký dovoz potravín zo zahraničia, ktorý negatívne vplýva na životného 

prostredie. Dôkazom sú viaceré tohoročné príspevky siedmeho ročníka súťaže organizovanej Slovenskou 
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a Centrom rozvoja znalostí o potravinách s názvom 
Hovorme o jedle. Aktuálny ročník ukazuje, že žiaci základných škôl začínajú mať oveľa bližšie k domácim 
potravinám, povedal v piatok pri vyhodnotení súťaže predseda SPPK Emil Macho. 

„Mladá generácia spotrebiteľov už o niečo viac vníma otázku čerstvých a dovozových potravín. Trápi ju 
vysoký dovoz potravín zo zahraničia, ktorý negatívne vplýva na životné prostredie. V mnohých literárnych 
prácach sa deti zamýšľali nad tým, ako to zmeniť," povedal Macho. 

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu (MŠWaŠ) SR. Zástupcovia obidvoch inštitúcií, ministerka pôdohospodárstva Gabriela 
Matečná (SNS) a generálny tajomník služobného úradu MŠWaŠ Mário Schrenkel uviedli, že je dôležité dostať 
domáce potraviny najmä do školských jedální. Podľa Matečnej je napríklad vo Francúzsku využívanie domácich 
potravín v takýchto zariadeniach ukotvené v zákone. „To je cesta, ktorou sa musíme uberať aj my," dodala 
Matečná. 

Súťaž organizuje SPPK preto, aby vychovala informovaného spotrebiteľa, ktorý vie, aké potraviny nakupovať 
a akého pôvodu by mali byť. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 407 základných škôl, ktoré mohli posielať 
príspevky do štyroch súťažných blokov, a to súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, výtvarnej súťaže 
„Chutné maľovanie”, literárnej súťaže „Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny" a fotografickej súťaže 
„Očami gurmána". 

Najaktívnejšou školou súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle sa stala Spojená škola Rudňany z 
Košického samosprávneho kraja. 

4. MLADÍ ENVIROREPORTÉRI TVORILI VIDEOREPORTÁŽE NA NAJVÄČŠOM WORKSHOPE V 
TRENČÍNE 

Viac ako pol stovky mladých reportérov pre životné prostredie z 12 škôl z celého Slovenska sa stretlo 27. 
novembra v Trenčíne na historicky najväčšom celodennom workshope. Zdokonaľovali sa v tvorbe videoreportáží 
a zároveň navrhovali konkrétne riešenia pre lepšiu kvalitu života v centre mesta. 

„Úlohou všetkých tímov bolo natočiť, postrihať a publikovať minútové video na jednu zo štyroch lokálnych tém. 
Účasť bola väčšia, ako sme predpokladali, sfinalizovať sa podarilo osem reportáží," uviedla koordinátorka 
programu Klaudia Medalová. 

Reportáže sa podľa nej venujú témam ako chýbajúce koše na triedený zber, zadržiavanie dažďovej vody v 
meste (vrátane riešenia parkovacích plôch), zdieľané bicykle a zeleň v centre. S reportérmi spolupracovala aj 
trenčianska radnica, vyjadrenia do reportáží získali priamo od pracovníkov úradu. Rovnaké témy reportéri 
spracovali aj do fotoreportáží. 

Fotografie s krátkymi príbehmi a reportážne videá reportéri publikovali na sociálnych sieťach a následne ich s 
lektormi konzultovali. „Prvým krokom pre udržateľné Slovensko je všímať si svoje bezprostredné okolie a ak nie 
sme s niečím spokojní, snažiť sa to zmeniť. Napríklad prostredníctvom publikovaného príspevku s fotkou či 
videom na sociálnych sieťach. Tímu mladých reportérok zo Základnej školy Jána Palárika v Majcichove sa 
napríklad v marci 2019 podarilo dosiahnuť, že obec dala odstrániť čiernu skládku do dvoch týždňov od 
publikovania príspevku," priblížila Medalová. 

Workshop je jednou z aktivít projektu OBJEKTÍV 21. Do apríla 2020 pripraví Centrum environmentálnych 
aktivít Trenčín päť edukačných videí s výučbovými programami, ktoré rozvíjajú dôležité zručnosti pre 21. storočie. 
Organizátori chcú povzbudiť mladú generáciu, aby pocit frustrácie a obavy z budúcnosti nahradila aktivizmom. 

5. HUMENNÉ HĽADÁ „ZELENÚ" ŠKOLU MESTA 
Súťažiť o titul Zelená škola mesta môžu základné školy na území mesta Humenné. Etapovou súťažou 

pozostávajúcou z neformálnych vzdelávacích aktivít chcú organizátori podporiť propagáciu ochrany prírody, 
separácie odpadov a zlepšenia životného prostredia. Informuje o tom samospráva na svojom webovom sídle. 



„Uvedomujeme si, že neformálne vzdelávacie aktivity na území školy, ktorá sa venuje deťom a mladej 
generácii, môžu prispieť k zvýšeniu povedomia o ekologických a environmentálnych témach, ktoré môžu preniesť 
a spopularizovať práve žiaci aj medzi svojich rovesníkov, rodičov i známych," uviedol k cieľu súťaže predseda 
komisie životného prostredia a verejnej zelene pri humenskom mestskom zastupiteľstve Tomáš Šudík. 

Medzi aktivitami, ktoré budú musieť zapojené školy na mesačnej báze zrealizovať, je výroba ekologického 
vianočného darčeka, vytvorenie multimediálneho výstupu s environmentálnym odkazom, zorganizovanie 
prednášky o ochrane životného prostredia či upratovacej brigády. Ich výsledky budú hodnotiť iniciátori súťaže, 
členovia komisie životného prostredia a verejnej zelene priebežne. Vyhodnotenie súťaže bude v júni 2020. 
Víťazná škola získa 1000 eur, ktoré bude môcť využiť na aktivity pre svojich žiakov, na preplatenie nákladov na 
zveľaďovanie školy alebo na školský výlet. Držiteľ titulu Zelená škola mesta Humenné bude zverejnený na 
webovom sídle mesta. 

6. UČITELIA MÔŽU PRIPRAVIŤ HODINY V PRÍRODE POMOCOU NOVEJ PRÍRUČKY 
Inštitút aplikovanej ekológie vydal príručku pre učiteľov „Učenie (sa) vonku nás baví". Učiteľom má pomôcť pri 

príprave hodiny v prírode. Inštitút ju vydal pri príležitosti Dňa vyučovania vonku (7. 11.). 
Príručku finančne podporila Bratislavská regionálna dotačná schéma. „Odborníci sa zhodujú v tom, že 

súčasná generácia trávi čoraz viac času vo vnútri. Jednou z možností, ako to môžeme zmeniť, je zaradiť učenie 
sa vonku do bežnej výučby na školách. Uvedomujeme si, že učitelia majú často obmedzenú časovú kapacitu na 
rôzne nápady, ako klasické hodiny zmeniť," vysvetlila zámer Jana Menkynová z Daphne. 

Menkynová si tiež myslí, že učenie vonku umožní žiakom učebnú látku lepšie zažiť a zapamätať si. Do 
prípravy pomôcok na hodinu vonku sa môžu zapojiť aj žiaci. „Učia sa rôznym zručnostiam a aktívne sa podieľajú 
na tvorbe vyučovacej hodiny," podotkla Menkynová. 

Príručka sa môže využiť pri predmetoch ako biológia, geografia, matematika či cudzí jazyk. Tvorcovia príručky 
pripravili aj 25 námetov na aktivity ako napríklad vtáčia matematika, výpočet výšky a objemu drevnej hmoty 
stromov, listové pexeso, poukázanie na škodlivosť fajčenia, či dôkaz tekutosti plynov, poukazuje Menkynová. V 
príručke tiež učiteľ nájde hotové pracovné listy, ktoré môže využiť. 

Deň vyučovania vonku sa koná od roku 2012. Kampaň založila Anna Portch v Londýne. 
7. NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH KOŠICKÉHO KRAJA PRIBÚDAJÚ DAŽĎOVÉ ZÁHRADY 
Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v realizácii svojho programu obnovy krajiny, súčasťou ktorého je 

budovanie dažďových záhrad ako jedno z vodozádržných opatrení. Na jeseň pribudli dažďové záhrady na piatich 
stredných školách KSK. 

V Košiciach vznikli dažďové záhrady na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej na Kukučínovej ulici, na 
Obchodnej akadémii (OA) na Watsonovej a na SOŠ veterinárnej v Košiciach-Barci. Ďalšie pribudli na SOŠ 
technickej v Michalovciach a Technickej akadémii (TA) v Spišskej Novej Vsi. Ako informoval Úrad KSK, 

vybudovanie dažďových záhrad si vyžiadalo takmer 12 000 eur. 
„Výstavba dažďových záhrad patrí medzi vodozádržné opatrenia, ktoré nie sú príliš finančne náročné, no sú 

veľmi efektívne. Cieľom týchto opatrení je, aby dažďová voda neodtekala bez úžitku, ale ostala v areáli školy. Aj 
takýmto spôsobom sa snažíme študentov učiť, aké dôležité je pristupovať k nášmu životnému prostrediu šetrne," 
uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Dažďové záhrady budoval kraj v septembri a v októbri v spolupráci s krajskou Agentúrou na podporu 
regionálneho rozvoja Košice, študentmi škôl a dobrovoľníkmi. V prácach bude kraj pokračovať na jar, keď v 
dažďových záhradách pribudnú ďalšie rastliny a osadené budú informačné tabule opisujúce vodný cyklus. 

„Na Strednej odbornej škole technickej v Košiciach plánujeme vytvoriť aj nadrozmerné muralistické dielo. 
Grafity by sa mali nachádzať pri dažďovej záhrade na budove telocvične, pričom zobrazovať by mali problém s 
vodou očami mladého umelca," doplnil Trnka. 

Okrem škôl pracuje kraj aj na projekte zameranom na revitalizáciu potoka, ktorý preteká chráneným parkom v 
zariadení Lúč - Domov sociálnych služieb v Šemši. „Jazierko chceme v budúcom roku vyčistiť a urobiť také 
technické opatrenia, aby sme zamedzili jeho zanášanie. Súčasťou opatrení bude aj úprava vodného toku tak, aby 
sme zvýšili ochranu brehových porastov," priblížil riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Jaroslav 
Tešliar. 

Program obnovy krajiny Košického kraja schválilo krajské zastupiteľstvo vlani v októbri. Zameraný je na 
zadržiavanie dažďovej vody v krajine s cieľom prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, zvýšeniu pôdnej 
úrodnosti, tvorbe vodných zdrojov a ozdravovaniu klímy. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 
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