
 

Monitoring médií 

15.01.2020 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Železnice plánujú obnovu trate medzi Krompachmi a Kysakom 
[15.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; sita] 

2. VOĽBY 2020 V stopách úspechu prezidentky? Toto sú najvýraznejšie ženy na kandidátkach 
strán! 

[15.01.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/msz] 

3. Brust provokoval košického útočníka a nazval ho uplakaným dievčaťom. Belluš: Zrežem ho 
ako hada! 

[15.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (15. január): Šprint žien v Ruhpoldingu, FA Cup či osemfinále 
Coppa Italia 

[15.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

5. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
[14.01.2020; Prešovské noviny; SERVIS; s. 26; redakcia] 

6. NEÚSPEŠNÝ TÝŽDEŇ BASKETBALISTOV BKM 
[14.01.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 30; Jozef Mikuš] 

7. HANDLOVÁ PREKVAPILA 
[14.01.2020; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 35; Redakcia] 

8. ZÍSKALI NOVÉ BYTY 
[14.01.2020; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; ŠIM] 

9. Megkezdte a felkészülést a rimaszombati futballcsapat 
[14.01.2020; bumm.sk; Sport; 09:40; bum;bt] 

10. Košice získali Jakuba Sukeľa, vymenili ho za dvoch hráčov 
[14.01.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; TASR] 

11. Minister M. Lajčák prijal nového brazílskeho veľvyslanca 
[14.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

12. TIPSPORT LIGA: Sukeľ ide z Liptova do Košíc, opačne Vrábeľ a Michalčin 
[14.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

13. Lajčák prijal nového brazílskeho veľvyslanca 
[14.01.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

14. Železnice plánujú obnovu trate medzi Krompachmi a Kysakom 
[14.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; SITA] 

15. Spoko z kapely Smola a Hrušky to cíti rovnako ako Mirka Miškechová 
[14.01.2020; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; Redakcia] 

16. Útočník Jakub Sukeľ zamieril z Liptova do Košíc 
[14.01.2020; kosicednes.sk; Hokej; 00:00; TASR / JH] 

17. Košice získali nádejného reprezentanta Slovenska 
[14.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 

https://siacplus.sk/


 

1. Železnice plánujú obnovu trate medzi Krompachmi a Kysakom 
[15.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; sita] 

 
 

Projekt počíta aj s rekonštrukciou Ružínskeho a Bujanovského tunela. 
KOŠICE. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú obnovu železničnej trate medzi Krompachmi (okres 

Spišská Nová Ves) a Kysakom (Košice-okolie) s dĺžkou 30 kilometrov. Uviedli to v zámere, ktorý predložili na 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. „Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia technickej 
infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov,“ uvádza sa v zámere. Návrh počíta s 
modernizáciou trate, čo umožní vlakom dosahovať maximálnu rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu. Momentálna 
maximálna rýchlosť na tejto trati je 120 km za hodinu, aj to len v niektorých úsekoch. Začiatok rekonštrukcie sa 
predpokladá na rok 2024, ukončenie projektu a začatie prevádzky na trati je plánované v roku 2027. 

Oprava mostov a tunelov 
V rámci obnovy dôjde k úplnej výmene železničného spodku a zvršku a vybudovaniu nového trakčného 

vedenia, inštalácii nového dispečerského systému riadenia prevádzky, nového moderného zabezpečovacieho 
zariadenia, ako aj digitalizácii komunikačnej siete. Zámer taktiež počíta s opravou mostných objektov, zrušením 
všetkých úrovňových priecestí, ktoré budú pre zvýšenie bezpečnosti nahradené podchodmi a nadchodmi a 
najväčšou investíciou projektu bude rekonštrukcia železničných tunelov Ružínskeho a Bujanovského. Tu počíta 
projekt s dvomi variantmi. V prvom by išlo o zväčšenie prierezu už existujúceho tunela, kde by bola zachovaná 
dvojkoľajná prevádzka. Zároveň by bolo potrebné v Bujanovskom tuneli vybudovať súbežne s tunelom únikové 
štôlne a upraviť existujúcu vetraciu šachtu. Tento variant predpokladá náklady na úpravu vo výške 86 miliónov 
eur. 

Nová tunelová rúra 
Druhým a ekonomicky výhodnejším variantom je vybudovať novú tunelovú rúru, ktorá by sa nachádzala vedľa 

existujúceho Bujanovského a Ružínskeho tunela s dĺžkou takmer štyri kilometre, do ktorej bude preložená jedna 
koľaj existujúcej železničnej trate. Tu sa počíta s investíciou okolo 80 miliónov eur. Dotknutý úsek trate medzi 
Krompachmi a Kysakom bol vybudovaný v údolí Hornádu v náročnom hornatom teréne. Terénnu členitosť trať 
prekonáva hlbokými zárezmi a vysokými násypmi, jej súčasťou je viacero mostných objektov rôznych rozpätí a 
tiež dva tunelové objekty. Prevádzka na trati je pravostranná a nachádzajú sa tu štyri železničné stanice. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. VOĽBY 2020 V stopách úspechu prezidentky? Toto sú najvýraznejšie ženy 

na kandidátkach strán! 
[15.01.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/msz] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1852467/VOLBY-2020-V-stopach-uspechu-prezidentky–Toto-su-najvyraznejsie-
zeny-na-kandidatkach-stran- 

 
 

BRATISLAVA - Svet ma pred sebou nové desaťročia a zdá sa, že aj určité novinky v politike. Po úspechu žien 
v domácej politike, akým bol určite výsledok Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách, ale aj v zahraničnom 
Fínsku, kde majú momentálne najmladšiu premiérku na svete Sannu Marinovú, sa niektoré slovenské strany tiež 
rozhodli do predvolebného súboja postaviť silné ženy. V článku sa pozrieme na ich príbeh a osobnosť. 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Sloboda a Solidarita) 
Zdroj: SITA/Milo Fabian 
Lucia Ďuriš Nicholsonová sa nachádza na druhom mieste kandidátky SaS. Nicholsonovú verejnosť už môže 

poznať ako aktívnu europoslankyňu, ktorá pôsobí v Bruseli. Jej členstvo bolo v SaS dokonca na istú dobu 
pozastavené, no s blížiacimi sa voľbami sa rozhodla vrátiť ku svojmu koreňu, ktorým bola samotná SaSka. Lucia 
Ďuriš Nicholsonová sa narodila v Bratislave a pôsobila tu ako novinárka. 

Jej politická kariéra sa začala viacmenej až v roku 2010, kedy sa SaS prvýkrát dostala do parlamentu a 
Nicholsonová pôsobila aj ako štátna tajomníčka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z prvého 
manželstva s Tomom Nicholsonom má syna Dominika a dcéru Lilly. S druhým manželom Petrom Ďurišom majú 
syna Jakuba. Už roku 2014 neúspešne kandidovala do europarlamentu, no podarilo sa jej to až o štyri roky 
neskôr, kedy “vystriedala” Richarda Sulíka, predsedu SaS. 

Veonika Remišová (Za ľudí) 
Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková 
Aj Veronika Remišová obsadila na kandidátke Za ľudí druhé miesto. Ľudia si ju ešte v nedávnej pamäti 

zaradzujú do hnutia OĽaNO. Hoci nikdy nebola jeho členkou, pôsobila v tomto poslaneckom klube, z ktorého 
vlani vystúpila. Po vzniku strany Andreja Kisku Za ľudí sa stala jej podpredsedníčkou. Remišová je rodáčka zo 

https://www.topky.sk/cl/10/1852467/VOLBY-2020-V-stopach-uspechu-prezidentky--Toto-su-najvyraznejsie-zeny-na-kandidatkach-stran-
https://www.topky.sk/cl/10/1852467/VOLBY-2020-V-stopach-uspechu-prezidentky--Toto-su-najvyraznejsie-zeny-na-kandidatkach-stran-


Žiliny a vyštudovala Vysokú školu muzických umení, úspešne si prešla si Sorbonnou v Paríži a tiež bruselskou 
Collge d’Études Interdisciplinaires. 

Pôsobila tiež v Európskej komisii a riadila európsky program pre mládež a neskôr vytvárala politiky 
vzdelávania. Po návrate domov sa rozhodla prednášať aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas 
pôsobenia v OĽaNO upozornila aj na také kauzy, akou bola napríklad predražená kompa na Dunaji. 

Mária Šofranko (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) 
Zdroj: SITA/Branislav Bibel 
Výnimku urobil Igor Matovič, ktorý na čelo kandidátky OĽaNO postavil “obyčajnú ženu z východu” - Máriu 

Šofranko. Keďže ide o výsostne novú tvár v politike, veľa sa toho o jej pôsobení nevie. Matovičovci však už 
prezradili, že Šofranko je pedagogička pôsobiaca v Spišskej Novej Vsi. Tam sa venuje vzdelávaniu detí a 

mládeže. Podľa Nového Času je Šofranko rozvedená a má aj 24-ročnú dcéru Alexandru. Mária Šofranko 
pochádza z Levoče a pôsobila na viacerých školách v oblasti Spiša ako učiteľka i ako riaditeľka. Divákom sa 
dokonca mala prihovárať aj ako hlásateľka jednej z regionálnych televízií. 

Petra Krištufková (Sme rodina) 
Zdroj: SITA/Branislav Bibel 
Čislo tri na kandidátke hnutia Sme rodina obsadila Petra Krištufková. Je rodenou Bratislavčankou a jej otec 

pôsobil ako lekár, kým mama sa živila ako scenáristka. Je bývalou partnerkou Borisa Kollára a má dve dcéry. 
Sama na sociálnej sieti tvrdí, že ju trápi aj to, v akej krajine budú jej deti žiť. Podľa nej sú obrovské rezervy v 
oblasti školstva, zdravotníctva i v ďalších rezortoch. Ako poslankyňa mala v parlamente premiéru po voľbách v 
roku 2016, kedy sa do Národnej rady dostala s hnutím Sme rodina - Boris Kollár. 

Irena Bihariová (PS/Spolu) 
Zdroj: SITA/Martin Medňanský 
Na štvrtom mieste kandidátnej listiny koalície PS/Spolu sa ocitla Irena Bihariová. Je to vyštudovaná právnička. 

Od roku 2009 vedie občianske združenie Ľudia proti rasizmu, v ktorom niekoľko rokov poskytovala bezplatnú 
právnu pomoc obetiam nenávistných trestných činov. Známy je aj jej posledný medializovaný konflikt s ĽSNS 
Mariana Kotlebu. Okrem toho sa viac ako osem rokov venuje problematike tzv. anticigánizmu a postojov 
verejnosti voči menšinám. 

Špecializuje na oblasť trestných činov extrémizmu vrátane problematiky protiprávnych prejavov nenávisti v 
internetovom prostredí. Zameriava sa najmä na trestnoprávne aspekty daných fenoménov a analýzu postupov 
orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní extrémistickej kriminality. 

Caroline Líšková (Kresťanskodemokratické hnutie) 
Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
V KDH dostala na kandidátke piate miesto Caroline Líšková. Je to tiež rodená Bratislavčanka, ktorá 

vyštudovala Ekonomickú univerzitu. Bola tiež kandidátkou na post primátorky tohto mesta, kam ju nominovala 
spomínaná strana KDH. Neskôr sa stiahla v prospech Jána Mrvu. Neskôr sa dala na postgraduálne štúdium na 
Fakulte manažmentu v Bratislave so zameraním na ekonomickú efektívnosť návratnosti investícií. Manažérske 
pozície jej nie sú cudzie hlavne preto, lebo na viacerých pôsobila. Je zakladateľkou poradenskej spoločnosti 
poskytujúcu služby pre malých, či stredných podnikateľov a fyzické osoby, neskôr založila aj vzdelávaciu 
agentúru. 

Denisa Saková (Smer-SD) 
Zdroj: TASR – Roman Hanc 
Aj vládny Smer sa do volieb rozhodol predstaviť pozmenenú kandidátku a už na treťom mieste sa umiestnila 

aktuálna ministerka vnútra Denisa Saková. Práve väčšina voličov ju spoznala vďaka vstupu do pozície šéfky tohto 
rezortu. Saková sa narodila v Nitre, kde absolvovala Gymnázium Eugena Gudernu. V 90. rokoch vyštudovala 
odbor Finančná správa, peňažníctvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Na Ministerstve vnútra SR pracovala ako generálna riaditeľka Sekcie informatiky už v rokoch 2007 až 2010. 
Bola zvolená za poslankyňu Národnej rady SR po parlamentných voľbách v roku 2016, no nebola členkou strany 
Smer-SD. Bola menovaná za štátnu tajomníčku Ministerstva vnútra. Na čelo rezortu sa dostala po menovaní 
Andrejom Kiskom 26. apríla 2018. 

Katarína Cséfalvayová (Dobrá voľba) 
Zdroj: TASR - Jakub Kotian 
Bývalá členka poslaneckého klubu Most-Híd sa rozhodla zamieriť k Tomášovi Druckerovi, kde v strane Dobrá 

voľba obsadila štvrté miesto kandidátnej listiny. Absolvovala Olomouckú letnú školu – Olomouc Summer Young 
Leaders Institute. Pôsobila na Katedre medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity ako odborná asistentka. 

V roku 2014 vstúpila do aktívne politiky pod stranou #Sieť, ktorú vtedy ešte viedol Radoslav Procházka. Po 
rozpadnutí klubu prešla pod klub vládneho Mosta-Híd. V septembri 2019 sa rozhodla vystúpiť z klubu a zamierila 
do Dobrej voľby. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Brust provokoval košického útočníka a nazval ho uplakaným dievčaťom. 

Belluš: Zrežem ho ako hada! 
[15.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 



 
https://sport.aktuality.sk/c/430238/tipsport-liga-hc-kosice-hc-slovan-bratislava-barry-brust-martin-bellus-
provokoval-kosickeho-utocnika-a-nazval-ho-uplakanym-dievcatom-bellus-zrezem-ho-ako-hada 

 
 

Juraj Hudák 
Štvrtý šláger sezóny medzi Slovanom a Košicami priniesol konečne poriadny hokej. Dynamický zápas veľkých 

rivalov dokonca zintenzívnila aj roztržka z prvej tretiny medzi Barrym Brustom a Martinom Bellušom. 
Košický útočník sa totiž snažil ísť v úplnom závere prvej časti hry po puk za bránku domácich. Kanadský 

brankár však do Košičana strčil, čo sa po prerušení hry nepáčilo Bellušovi. 
Následne sa strhla šarvátka, v ktorej brankár „belasých“ už zhadzoval aj chrániče na rukách, čo ale Belluš 

odmietol a od Brusta odkorčuľoval. Kanadský gólman mu následne ešte ukazoval gestá pripomínajúce kura. 
„Snažil som sa mu naznačiť, že brankár je oveľa dôležitejší ako nepotrebný a zároveň najhorší hráč tímu 

sediaci na striedačke,“ opisoval Brust aj pre ŠPORT.sk napätie medzi ním a Bellušom. 
To takmer vústilo do bitky, ktorej sa Barry Brust nikdy nebál. „Presne tak, nemám s tým problém. Ak chce 

takto reagovať a sťažovať sa ako malé dievča, tak by sa mohol aspoň pobiť. Ale nechcel to, radšej odkorčuľoval 
preč. Verím, že sa ešte stretneme a uvidíme, čo urobí.“ 

Prečítajte si tiež 
Slovan Bratislava v megašlágri pred zaplneným hľadiskom deklasoval Košice 
Martin Belluš to ale veľmi dobre vie a hneď po zápase na slová kanadského brankára aj náležite reagoval. 
„Nechcel som oslabiť tak skoro tím, ale týmito gestami a jeho horou ma vytočil. Neviem, či sa hrá na Rona 

Hextalla, ale pokojne mu to spočítam,“ povedal pre hokej.sk 28-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

Sám následne vysvetlil, ako sa celá situácia začala. „Keď som išiel do rohu po puk, tak po mne zbytočne 
vybehol,“ opisoval incident z prvej tretiny košický útočník, po ktorom sa začali obaja strkať. 

„Naozaj neviem, čo si tým chce dokazovať, ale mal by sa rýchlo spamätať, lebo nabudúce mu to nedarujem. A 
bude mi jedno, či to bude brankár… Ho tam zrežem ako hada,“ pokračoval Belluš, ktorý pripisoval vysokú prehru 
so Slovanom 1:6 aj dlhej ceste z východu. 

„Od začiatku sme cítili, že ťaháme za kratší koniec. Oni mali viac síl a to sa potom ťažko hrá,“ uzavrel 
hodnotenie zápasu útočník Košíc. 

ŠPORT.sk už čoskoro odštartuje novú reláciu, aká tu ešte nebola: 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 41. kolo 
1 
X 
2 
HK Nitra Nitra 
1 : 3 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(0:1, 1:2, 0:0) 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 4 pp 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
(0:0, 3:2, 0:1, 0:1) 
HC Košice Košice 
17:30 
17.01.2020 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1.18 6.95 10.00 
HK Poprad Poprad 
18:00 
17.01.2020 
HKM Zvolen Zvolen 
2.25 4.30 2.45 
HK Dukla Michalovce Michalovce 
18:00 
17.01.2020 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2.75 4.40 2.00 
HC Slovan Bratislava Slovan 
18:30 
17.01.2020 
HC 07 Detva Detva 
1.23 6.30 8.25 
Zobraz viac zápasov 

https://sport.aktuality.sk/c/430238/tipsport-liga-hc-kosice-hc-slovan-bratislava-barry-brust-martin-bellus-provokoval-kosickeho-utocnika-a-nazval-ho-uplakanym-dievcatom-bellus-zrezem-ho-ako-hada
https://sport.aktuality.sk/c/430238/tipsport-liga-hc-kosice-hc-slovan-bratislava-barry-brust-martin-bellus-provokoval-kosickeho-utocnika-a-nazval-ho-uplakanym-dievcatom-bellus-zrezem-ho-ako-hada


Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Sleduj_a_tipuj_nazivo_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (15. január): Šprint žien v Ruhpoldingu, FA Cup 

či osemfinále Coppa Italia 
[15.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/430071/sportove-udalosti-dna-15-januar-sprint-zien-v-ruhpoldingu-fa-cup-ci-
osemfinale-coppa-italia 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - PRÍRPAVNÉ ZÁPASY: 
11:00 SK Sigma Olomouc – FC Vysočina Jihlava 
11:00 AS Trenčín – MFK Karviná 
15:00 SK Sigma Olomouc – 1. SK Prostějov 
17:00 SFC Opava – FC Hlučín 
FUTBAL - OSEMFINÁLE COPPA ITALIA (TALIANSKEHO POHÁRA): 
15:00 ACF Fiorentina – Atalanta Bergamo 
18:00 AC Miláno – Spal 
20:45 Juventus Turín – Udinese Calcio / ONLINE >> 
FUTBAL - FRANCÚZSKA LIGUE 1: 
19:00 Nîmes Olympique – Stade Rennes FC (12. kolo) 
19:00 Amiens SC – Stade de Reims (16. kolo) 
21:00 AS Monaco FC – PSG (15. kolo) 
FUTBAL - FA CUP: 
2. kolo (odvetné zápasy): 
20:45 Manchester United – Wolverhampton Wanderers (prvý zápas 0:0) / ONLINE >> 
20:45 Carlisle United - Cardiff City 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights 
01:00 Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 
01:00 Tampa Bay Lightning – Los Angeles Kings 
01:00 New York Islanders – Detroit Red Wings 
01:00 Pittsburgh Penguins – Minnesota Wild 
01:00 Columbus Blue Jackets – Boston Bruins 
01:30 Ottawa Senators – Chicago Blackhawks 
02:00 Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 
03:00 Colorado Avalanche – Dallas Stars 
03:00 Edmonton Oilers – Nashville Predators 
03:00 Arizona Coyotes – San Jose Sharks 
štvrtok ráno: 
01:30 Montreal Canadiens – Chicago Blackhawks 
02:00 St. Louis Blues – Philadelphia Flyers 
HOKEJ - KHL: 
10:30 Admiral Vladivostok – Avangard Omsk 
HOKEJ - 35. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
18:00 HC Bratislava Capitals – HK Martin 
18:00 HK 95 Považská Bystrica – HK Skalica 
18:00 HC Topoľčany – HK Levice 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom – MsHK Žilina 
BASKETBAL - NBA: 
01:30 Atlanta Hawks - Phoenix Suns 
01:30 Brooklyn Nets - Utah Jazz 
02:00 Memphis Grizzlies - Houston Rockets 
02:00 Milwaukee Bucks - New York Knicks 
04:30 Golden State Warriors - Dallas Mavericks 
04:30 Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 
štvrtok ráno: 
01:00 Boston Celtics - Detroit Pistons 
01:00 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 

https://sport.aktuality.sk/c/430071/sportove-udalosti-dna-15-januar-sprint-zien-v-ruhpoldingu-fa-cup-ci-osemfinale-coppa-italia
https://sport.aktuality.sk/c/430071/sportove-udalosti-dna-15-januar-sprint-zien-v-ruhpoldingu-fa-cup-ci-osemfinale-coppa-italia


01:30 Miami Heat - San Antonio Spurs 
02:00 Chicago Bulls - Washington Wizards 
02:00 Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 
02:00 Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors 
03:00 Denver Nuggets - Charlotte Hornets 
03:30 Houston Rockets - Portland Trail Blazers 
04:00 Sacramento Kings - Dallas Mavericks 
04:30 Los Angeles Lakers - Orlando Magic 
BASKETBAL - 23. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 Inter Bratislava - MBK Komárno 
18:00MBK Handlová - BC Prievidza 
18:00 Spišská Nová Ves - Patrioti Levice 

18:00 Žilina - BKM Lučenec 
TENIS - AUSTRALIAN OPEN: 
Kvalifikácia - štvrťfinále dvojhry mužov: 
00:01 Andrej MARTIN (SR) - Alexey Vatutin (Rus.) 
00:01 Roberto Ortega-Olmedo (Špan.) - Filip HORANSKÝ (SR) 
Kvalifikácia - štvrťfinále dvojhry žien: 
00:01 Jana ČEPELOVÁ (SR) - Kurumi Nara (Jap.) 
00:01 Kristína KUČOVÁ (SR) - Barbara Haas (Rak.) 
MOTOŠPORT - RELY DAKAR: 
12:00 10. etapa - Haradh-Shubaytah (534 km) 
HÁDZANÁ - 17. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
18:00 DHK Zora Olomouc – DHK Baník Most 
HÁDZANÁ - MAJSTROVSTVÁ EURÓPY MUŽOV: 
E-skupina: 
18:15 Island – Maďarsko 
20:30 Rusko – Dánsko 
ZIMNÉ ŠPORTY - BIATLON: 
14:30 Svetový pohár - šprint žien (7,5 km, nemecký Ruhpolding) / ONLINE >> 

[Späť na obsah] 

 
 

5. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
[14.01.2020; Prešovské noviny; SERVIS; s. 26; redakcia] 

 
 

MICHALOVCE 
Kreatívny kurz pre dospelých Vintage medailón 
15. 1. 2020 – 18:15 
Pozývame všetkých na kurz na tému „ Vintage medailón“. Použijeme samotvrdnúcu hmotu, živicu, acrylové 

farby, stužky, foto – môže byť aj vlastné, zlatý strapec, perly atď. Cena kurzu je 14 €/os. V cene sú zahrnuté 
všetky pomôcky a potreby. Treba si priniesť tavnú pištoľ. Kurz sa uskutoční v ABC creative art. 

Chris Ellys @!freedom 
17. 1. 2020 – 20:00 
Pozývame vás na koncert CHRISa ELLYSa do Freedomu v Michalovciach. Sóloumelec,radiaci sa do mladej 

vlny hudobnej scény na Slovensku, prelínaním živého a chrapľavého baritónu s psychedelickým zvukom otvára 
tok vlastnej dimenzie. Debutový počin Lonely Tree začal pútať vrúcnym indiefolk-popom a so skladbou ‘7 
minutes’ si získal pozornosť na domácich Radio_Head Awards. Svoj debut prezentoval na zahraničnom turné v 
spolupráci s promotérmi z Poľska a Baltických krajín po 9 krajinách. BUNDA ROKAS(LT) a iné. V marci 2019 
vydal novú nahrávku Spring Folks v spolupráci s českým producentom Martinom Havlenom a Nikom 
Jalauzidisom z libereckého RESOUND. Spring Folks tak v roku 2019 odzneli na európskom turné od severného 
Tallinnu, Budapešti až po nemecký Hamburg s pokračovaním v roku 2020. 

POPRAD 
Metódy vypočúvania a získavania informácií 
15. 1. 2020 – 19:00 
Oproti vám sedí podozrivý. Hovorí pravdu alebo klame? Je svedok alebo zločinec? Ako sa mu dostať pod 

kožu? Chcete vedieť, ako investigatívci čítajú mysle a ako sa dostávajú k pravde? Ak ste fanúšikmi forenznej 
psychológie, nezmeškajte zaujímavú prednášku kriminálneho psychológa Ondreja Kubíka v kine Tatran. 

Peter Juhás, u nás v 44! 
16. 1. 2020 – 18:30 
Príďte si vychutnať pohodovú atmosféru pri príjemnej hudbe v KLUBE44. Už vo štvrtok k nám zavíta finalista 

známej súťaže Hlas ČeskoSlovenska (The Voice CZ/SK) PETER JUHAS. 
Ochutnávka Vín 
17. 1. 2020 – 18:00 



Pozývame vás do Melody music café na ochutnávku malokarpatských vín Baynach, vstupné zdarma, platí sa 
len za vínko. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Fyziotréning pre žienky 
14. 1. 2020 – 17:30 
Tréning zameraný na spevnenie vnútorného brušného svalstva. Každý utorok o 17.30 hod. v materskom 

centre DIETKA pod dohľadom trénerky Zuzky (fitLes) a fyzioterapeutky Zuzky Milčákovej. 
Krst Knihy Budovateľ 
18. 1. 2020 – 14:00 
Srdečne vás pozývam na krst mojej knihy Budovateľ. Príďte do príjemného prostredia v Hoteli Metropol. V 

sobotu 18. 1. sa veľmi teším na vás. 
HUMENNÉ 
Príbeh Hudby – Rolling Stones 
16. 1. 2020 – 19:00 
Príbeh Hudby pokračuje – tentokrát s kapelou Rolling Stones ! Vo štvrtok (16. 1.) v History Art & Music Club 

(Backstage) od 19:00. Vstup voľný. 
Fobia Kid 
17. 1. 2020 – 21:00 
Fobia Kid sa po viac ako roku vracia k nám so svojou novou live show a materiálom posledných mesiacov. Ak 

si ideš jeho špecifický štýl a hlásiš sa k new wave generácii, tak by si tu určite nemal chýbať v Arena Night Club. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. NEÚSPEŠNÝ TÝŽDEŇ BASKETBALISTOV BKM 
[14.01.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 30; Jozef Mikuš] 

 
 

Lučeneckí hráči majú za sebou dve prehry. Najprv podľahli favorizovanému Interu Bratislava na jeho 
palubovke, potom prekvapilo doma prehrali s Handlovou. 

LUČENEC BKM Lučenec počas uplynulého týždňa odohral dva zápasy. 
Najprv sa v stredu (8. 1.) predstavil na horúcej palubovke úradujúceho majstra Interu Bratislava. 

Bratislavčania začali tlačiť od úvodu a postupne si vypracovali dostatočný náskok, na ktorý novohradský tím 
nedokázal dostatočne zareagovať a v hlavnom meste prehral. 

BKM si potom v sobotu (11. 1.) zahral na domácej pôde, kde privítal Handlovú. V zápase druhého tímu so 
siedmym boli domáci favoritom, no hostia sa papierovými prognózami nedali odradiť a od úvodu boli úspešnejší. 

Lučencu nepomohlo ani 25 bodov, ktoré v stretnutí zaznamenal Basabe, a na svoje konto si pripísal ôsmu 
prehru v sezónu. Svoje zaváhanie sa novohradské mužstvo pokúsi napraviť už v najbližších dňoch. Najskôr sa v 
stredu 15. januára predstaví v Žiline a následne v sobotu 18. januára o 18.00 hod. v Arene privíta Spišskú Novú 
Ves. 

ŠTATISTIKA 
21. KOLO: Inter Bratislava - BKM Lučenec 93:61 (19:11, 20:15, 23:21, 31:14) 
TH: 25/17 - 17/11, Fauly: 2221, Trojky: 12 - 4, Rozhodovali: Margala, Doušek, Uhrin Inter: Ihring a Skinner po 

12, Abrhám a Baťka po 9, Funderburk 2 (Fusek 17, Alcegaire 15, Körner 8, Kozlík 7, Bulatovič 2) Lučenec: 
Basabe 16, Musil 12, Caffey 11, Murray-Boyles 2, Eudy 0 (Anikienko 7, Jackuliak 5, Zorvan 4, Skvašik 3, 
Miloševič 1, Dunne 0) 

22. KOLO: BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 80:87 (16:19, 17:20, 22:25, 25:23) 
TH: 22/19 - 26/19, Fauly: 2423, Trojky: 5 - 14, Rozhodovali: Kúkelčík, Turčin, Izák Lučenec: Basabe 25, 

Murray-Boyles 12, Caffey 9, Eudy 7. Musil 2 (Dunne 11, Anikienko 10, Jackuliak a Zorvan po 2, Miloševič 0) 
Handlová: Mitrovič 14, Mrviš 13, Jankovič 11, Radukič 6, Mátych 0 (Jašš 17, Petráš 16, Halada 7, Huggins 3) 

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Bol to veľmi dobrý zápas. V prvom rade gratulujem Handlovej k víťazstvu. 
Prehru beriem na seba, lebo som tím nedokázal pripraviť tak, ako by som mal. Urobili sme zbytočné chyby. Ťažko 
sa mi hľadajú slová, taký je šport. Škoda záveru zápasu. Pred takýmto publikom z domácej strany alebo z 
hosťujúcej sme prehrali. Musíme zdvihnúť hlavy, bojovať. Ešte nie je nič uzavreté, sezóna nie je ukončená a my 
ideme ďalej. 

Melsahn Basabe, hráč Lučenca: „Bol to výborný zápas z oboch strán. Športová hala bola vypredaná, diváci z 
oboch tímov vytvorili vynikajúcu kulisu. Prvý polčas sme nezvládli. Neskôr sme už dokázali plniť pokyny trénera. 
Žiaľ, tesne pred koncom sme nepremenili naše možnosti a to rozhodlo. Ani moje body nám nepomohli k víťazstvu 
a to ma mrzí.“ 

Momentka zo zápasu Inter Bratislava - BKM Lučenec. V modrom Jason Dunne. Foto: basketliga.sk 
[Späť na obsah] 

 
 



7. HANDLOVÁ PREKVAPILA 
[14.01.2020; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 35; Redakcia] 

 
 

Prievidza nastrieľala Komárnu 113 bodov. 
EUROVIA SBL 
Prievidza - Komárno 113:77 (22:12, 35:18, 24:18, 32:29) 
BC Prievidza : Guillory 36, Durmo 24, Gačeša 16, Delič 15, Johnson 10, Majerčák 5, Jovanovič 3, Matuška a 

Mokráň po 2, Bakoš 0. Tréner: Tihomir Bujan, asistent: Maroš Helmecy. 
Fauly: 17 - 25. Trestné hody: 27/23 - 14/9. Trojky: 10 - 8. 
Rozhodovali: Šarišský, Holländer, Gacík. 
Hlasy po zápase 
Maroš Helmecy, asistent trénera: „Začali sme s veľkou energiou v obrane, sme radi, že sme mohli dať priestor 

aj našim mladým hráčom. Verím, že dobrú náladu si udržíme aj na sobotu, kedy hostíme prvý celok tabuľky Inter 
Bratislava. Popravde povedané, dnešného zápasu sme sa obávali, pretože z tábora Komárna išli všelijaké 
správy. Do poslednej chvíle sme netušili, a akej zostave nastúpia. Dnes sa do streleckej listiny zapísali aj mladí - 
bude ich to stáť nejaké koláče do šatne, “ vyjadril sa po zápase Maroš Helmecy. 

Andrew Guillory z BC Prievidza bol vyhlásený za hráča 21. kola. Za 26 minút, ktoré strávil na palubovke, stihol 
dať 36 bodov, rozdal štyri asistencie a doskočil päť lôpt. Naozaj parádny výkon! 

Levice - Handlová 83:61 (23:12, 24:14, 19:19, 17:16) 
MBK Baník Handlová: Jašš 14, Halada 12, Radukič 10, Mrviš 7, Mitrovič 6, Mátych a Petráš po 5, Jankovič 2, 

Dolník 0. Tréner: Branko Maksimovič. 
Fauly: 20 - 20.Trestné hody: 16/14 - 15/10.Trojky: 10 - 8. 
Povedali po zápase 
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.“ 

Prievidza - Inter Bratislava 67:83 (22:20, 16:17, 8:30, 21:16) 
Na hornú Nitru zavítal neohrozený líder tabuľky - Inter Bratislava. Prievidžania boli odhodlaní podať čo 

najlepší výkon, aby majstrovi dokázali, že aspoň čiastkovo sa mu môžu vyrovnať. Reálne však treba uznať, že 
žlto-čierni majú iné možnosti a podmienky na prilákanie kvality do svojho klubu sídliaceho v hlavnom meste. 
Samozrejme, na ihrisku sa to aj prejavilo. Prvý polčas vyhrala Prievidza 38:37. Tretiu štvrtinu začal Inter oveľa 
pozornejšie v obrane a úspešne zakončoval. Hráči BC si, naopak, vybrali hluchú chvíľku, ktorá prakticky rozhodla 
o tom, že Inter zaknihoval s Prievidzou 20. víťazstvo v neprerušenom slede. 

Prievidza: Gačeša 18, Delič 14, Durmo 13, Guillory 11, Jovanovič 5, Majerčák 4, Johnson 2, Mokráň 0. tréner: 
Tihomir Bujan, asistent: Maroš Helmécy. 

Inter: Körner 21, Ihring a Funderburk po 19,Baťka 8, Abrhám a Skinner po 6, Fusek a Alcegaire po 2, 
Bulatovič a Kozlík 0. Tréner: Aramis Naglič. 

Fauly: 13 - 16. Trestné hody: 17/13 - 11/7Trojky: 4 - 12. 
Rozhodovali: Zubák, Šarišský, Karniš. Komisár: Hlinka. 
Hlasy po zápase 
Maroš Helmécy, asistent trénera Prievidze: „Rozhodla tretia štvrtina, tú sme prehrali 10:30. Inak celý zápas 

sme sa držali. Výborný prvý polčas. Výpadok na začiatku druhého polčasu také skúsené mužstvo ako má Inter 
okamžite využilo.“ 

Aramis Naglič, tréner Interu: „Odohrali sme fyzicky náročný zápas, Prievidza hrala tvrdo až na hranici 
dovoleného. Vydržali sme to a pasáž v tretej štvrtine rozhodla.“ 

Lučenec - Handlová 80:87 (16:19, 17:20, 22:25, 25:23) 
Handlovčania cestovali druhý raz po sebe na zápas mimo svojho teritória. V Lučenci ich nečakala žiadna 

prechádzka, no kolektívnym výkonom a úspešnou streľbou spoza trojkového oblúka zaslúžene zvíťazila. 
Handlovčania prakticky celý zápas viedli, hoci v poslednej časti sa domácim podarilo dotiahnuť, ba išli i do 
vedenia. Hostia premenenými strelami a vygumovaním najlepšieho domáceho hráča Caffeya vezú domov cenné 
body za výhru. 

Handlová: Jašš 17, Petráš 16, Mitrovič 14, Mrviš 13, Jankovič 11, Halada 7, Radukič 6, Huggins 3, Mátych 0. 
Tréner: Branko Maksimovič. 

Fauly: 23 - 23. trestné hody: 22/19 - 26/19. Trojky: 514. 
Rozhodovali: Kúkelčík, Turčin, Izák. Komisár: Pipíška. 
Hlasy po zápase 
Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Môj tím vyzeral dobre, mali sme nejakú krízu posledné dva zápasy, ale 

pracujeme a budeme lepší. Títo hráči majú kvalitu, máme čas, dokážeme tú kvalitu a naši fanúšikovia budú 
spokojní. Robíme na tom, aby sme boli lepší každým dňom.“ 



Jakub Petráš, hráč Handlovej: „Bolo to veľmi náročné, veľmi dramatický zápas. Chlapci z Lučenca hrali dobrý 
zápas v štvrtej štvrtine, keď sa dotiahli na nás, ale stále sme verili v to, že vyhráme a za takejto podpory sme ani 
nemohli prehrať. Ďakujem našim fanúšikom za to, že prišli.“ 

Ostatné výsledky 21. kola: Inter - Lučenec 93:61, Žilina - Svit 86:82. Ostatné výsledky 22. kola: Svit-Spišská 
Nová Ves 81:73, Levice - Žilina 87:80. 

1. Inter Bratislava 20 18 2 1657:1365 38 2. Lučenec 20 12 8 1642:1618 32 3. Levice 20 12 8 1607:1546 32 4. 
Prievidza 20 11 9 1556:1495 30 5. Žilina 19 10 9 1623:1653 29 6. Svit 20 9 11 1668:1661 29 7. Handlová 19 8 11 
1571:1608 27 8. Spišská Nová Ves 19 4 15 1526:1648 23 9. Komárno 19 4 15 1464:1720 23 

Program: 15. 1. o 18.00 h Handlová - Prievidza, 18. 1. o 18.00 h Prievidza - Žilina, 19. 1. o 18.00 h Inter 
Bratislava - Handlová. 

Úspešný smeč Johnsona proti Komárnu. Z Ladislav Szibilla 
Ladislav Szibilla, basketliga 

[Späť na obsah] 

 
 

8. ZÍSKALI NOVÉ BYTY 
[14.01.2020; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; ŠIM] 

 
 

ŽEHRA y Pred necelými dvoma mesiacmi v obci Žehra (okres Spišská Nová Ves) odovzdali do užívania 36 

bytov nižšieho štandardu. Nové bývanie tam našli ľudia, žijúci predtým v chatrčiach v neslávne známej osade pod 
Dreveníkom. O 36 nových bytov malo záujem tristo osadníkov. Nájomný bytový dom v Žehre podporil dotáciou 
štát. Obec získala 1,2 milióna eur. 

(ŠIM) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Megkezdte a felkészülést a rimaszombati futballcsapat 
[14.01.2020; bumm.sk; Sport; 09:40; bum;bt] 

 
https://www.bumm.sk/sport/2020/01/14/megkezdte-a-felkeszulest-a-rimaszombati-futballcsapat 

 
 

Tizenhárom mezőnyjátékos és két kapus vett részt a téli felkészülés első edzésén a III. ligás rimaszombati 
labdarúgócsapatnál – az új szerzemények között érdekes nevek is akadnak. 

BUMM-HÍR 
A rimaszombatiak már nem számítanak két ukrán légiósra, Vaszilinecre és Ponomarovra, harmadik 

honfitársuk, Papariha sorsa még kérdéses. Új klubot keres a szerb Grujovics is, Kevin Lavríkot pedig elengedték 
próbajátékra. A keret többi része azonban együtt maradt, Milos Szekulics február elsejéig szabadot kapott. 

Az első edzésen ott volt a bundaügybe keveredett Peter Petrán és Matej Vargic is, előbbi már az eltiltása 
háromnegyedét letöltötte, utóbbinak még több van hátra a büntetéséből, de a rimaszombatiak szeretnék 
kérvényezni, hogy tavasszal már játszhassanak. 

Régi-új arcként Erik Ľuptákot is láthattuk a pályán, a jó rúgótechnikájú középpályás legutóbb Kálnón 
futballozott. Próbajátékra érkezett a nigériai David Fadairo Podbrezováról, tesztelik a Žarnovica középhátvédjét, 
Marcel Vlčkót, és új szerzemény a bolgár Bozsidar Krsztics is, aki szintén Kálnóról érkezett. 

A tervek szerint visszajön füleki vendégjátékáról Rubint István, de még antibiotikumokat szed, így egyelőre 
nem kapcsolódott be az edzésekbe. A rimaszombatiak Kalmár Dávidra is számítanak, aki legutóbb Ausztriában 
játszott. 

Tomáš Boháčik vezetőedző az első edzésen nem tudott részt venni személyes okok miatt, de kedden már ő 
irányítja a munkát. 

A rimaszombatiak a március 29-i tavaszi rajtig 12 edzőmérkőzést terveznek, a bajnokság tavaszi idényét 
idegenben, a Kováčová otthonában kezdik a gömöriek. 

A rimaszombati futballcsapat felkészülésének programja: 
Január 18., 10.00: STC Salgótarján (idegenben) 
Január 25., 13.30: FKM Tornaľa (otthon) 
Február 1., 11.00: FC Košice (idegenben) 
Február 7., 18.00: FK Jesenské (otthon) 
Február 12., 17.30: MFK Detva (otthon) 
Február 15., 10.30: MŠK Tisovec (otthon) 
Február 19., 17.30: OŠK Radzovce (otthon) 
Február 22., 10.30: Baník Kalinovo (otthon) 
Február 29., 10.30: MFK Rožňava (otthon) 

https://www.bumm.sk/sport/2020/01/14/megkezdte-a-felkeszulest-a-rimaszombati-futballcsapat


Március 7.: Spišská Nová Ves (idegenben) 

Március 14., 10.30: FC 98 Hajnáčka (otthon) 
Március 21.: FKM Tornaľa (idegenben) 
A rimaszombatiak gyenge szezonkezdet után jelenleg a 12. helyen állnak a közép-szlovákiai III. ligában 16 

ponttal, de az őszi szezon utolsó hat mérkőzésén nem kaptak ki. 
(bumm, bt) 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Košice získali Jakuba Sukeľa, vymenili ho za dvoch hráčov 
[14.01.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22302280/jakub-sukel-prestupil-do-hc-kosice.html 

 
 

Mikuláš vyhovel Sukeľovej žiadosti. 
KOŠICE. Medzi hokejovými tipsportligovými klubmi MHk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice prišlo k hráčskej 

transakcii. 
Na východ zamieril útočník Jakub Sukeľ výmenou za útočníka Filipa Vrábeľa a obrancu Christiána Michalčina. 

Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu. 
Chcú mu pomôcť v napredovaní 
"HC Košice už dávnejšie prejavili záujem o Jakuba. Pre vedenie klubu to nebolo ľahké rozhodnutie, ale po 

vzájomnej dohode a samotnej prosbe sme Jakubovi vyhoveli. 
Aj takto mu chceme pomôcť v napredovaní jeho športového rastu a zároveň veríme, že mu to pomôže 

vybojovať si stabilné miesto v reprezentácii Slovenska," uviedol generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš 
Michal Čanky. 

Sukeľ odohral v sezóne 2019/2020 36 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 
asistencií. Ďalšie by rád pridal v novom pôsobisku. 

Liptáci získali za Sukeľa dvojicu hráčov HC Košice. Christián Michalčin ani Filip Vrábeľ nemali v prebiehajúcej 
sezóne stabilné miesto v košickom A-mužstve. 

Oslovili ho už v novembri 
Obranca Michalčin nastúpil do 18 zápasov (bilancia 0+2), ďalších 9 stretnutí odohral za Spišskú Novú Ves v 

SHL. Vrábeľ odohral 21 zápasov, v ktorých získal 5 bodov za 3 góly a 2 asistencie. 
"Koncom novembra ma oslovil generálny manažér HC Košice (Jan Šťastný, pozn.) a prezentoval mi záujem o 

moje služby. Potešilo ma to, ale zároveň som si bol vedomý, že ma viažu zmluvné povinnosti k môjmu 
materskému klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. 

Preto som bol osobne za našim generálnym manažérom a poprosil ho, či by vedenie nenašlo spôsob mojej 
výmeny. Včera večer (pondelok) mi napokon vedenie oznámilo, že sa rozhodlo vyhovieť mojej žiadosti," uviedol 
Sukeľ pre klubovú stránku. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Minister M. Lajčák prijal nového brazílskeho veľvyslanca 
[14.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/minister-m-lajcak-prijal-noveho-braz/440614-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - 
Pavel Neubauer 

Partneri pozitívne zhodnotili bilaterálne vzťahy medzi krajinami. 
Bratislava 14. januára (TASR) - Brazília je najvýznamnejším hospodárskym partnerom Slovenska v Latinskej 

Amerike a tiež dôležitým investorom. Potvrdzujú to aj aktivity brazílskych firiem v Spišskej Novej Vsi a Košiciach. 

Uviedol to v utorok minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) po prijatí nového 
brazílskeho veľvyslanca na Slovensku Eduarda Ricarda Gradilone Neta. TASR o tom informoval tlačový odbor 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Partneri pozitívne zhodnotili bilaterálne 
vzťahy medzi krajinami. Zhodli sa tiež na potrebe ďalšieho prehlbovania spolupráce, a to najmä v ekonomickej 
oblasti s cieľom zvýšiť vzájomnú obchodnú výmenu. Diskutovali aj o aktuálnej situácii vo svete, s dôrazom na 
Latinskú Ameriku. Šéf slovenskej diplomacie zaželal tiež brazílskemu diplomatovi pri príležitosti odovzdania kópií 
jeho poverovacích listín úspešné napĺňanie jeho misie na Slovensku. 

[Späť na obsah] 
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12. TIPSPORT LIGA: Sukeľ ide z Liptova do Košíc, opačne Vrábeľ a Michalčin 
[14.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/tipsport-liga-sukel-ide-z-liptova-do-k/440605-clanok.html 

 
 

Matúš Sukeľ, archívna snímka. Foto: TASR František Iván 
Sukeľ odohral v sezóne 2019/2020 36 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 

asistencií. 
Liptovský Mikuláš/Košice 14. januára (TASR) - Medzi hokejovými tipsportligovými klubmi MHk 32 Liptovský 

Mikuláš a HC Košice prišlo k hráčskej transakcii. Medzi “oceliarov” zamieril útočník Jakub Sukeľ výmenou za 
útočníka Filipa Vrábeľa a obrancu Christiána Michalčina. Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu. 
“HC Košice už dávnejšie prejavili záujem o Jakuba. Pre vedenie klubu to nebolo ľahké rozhodnutie, ale po 
vzájomnej dohode a samotnej prosbe sme Jakubovi vyhoveli. Aj takto mu chceme pomôcť v napredovaní jeho 
športového rastu a zároveň veríme, že mu to pomôže vybojovať si stabilné miesto v reprezentácii Slovenska,” 
uviedol generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš Michal Čanky. Sukeľ odohral v sezóne 2019/2020 36 
zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 asistencií. Ďalšie by rád pridal v novom pôsobisku. 
“Koncom novembra ma oslovil generálny manažér HC Košice (Jan Šťastný, pozn.) a prezentoval mi záujem o 
moje služby. Potešilo ma to, ale zároveň som si bol vedomý, že ma viažu zmluvné povinnosti k môjmu 
materskému klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. Preto som bol osobne za našim generálnym manažérom a poprosil 
ho, či by vedenie nenašlo spôsob mojej výmeny. Včera večer (pondelok) mi napokon vedenie oznámilo, že sa 
rozhodlo vyhovieť mojej žiadosti,” uviedol Sukeľ pre klubovú stránku. Liptáci získali za Sukeľa dvojicu hráčov HC 
Košice. Christián Michalčin ani Filip Vrábeľ nemali v prebiehajúcej sezóne stabilné miesto v košickom A-mužstve. 
Obranca Michalčin nastúpil do 18 zápasov (bilancia 0+2), ďalších 9 stretnutí odohral za Spišskú Novú Ves v 

SHL. Vrábeľ odohral 21 zápasov, v ktorých získal 5 bodov za 3 góly a 2 asistencie. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Lajčák prijal nového brazílskeho veľvyslanca 
[14.01.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22302323/lajcak-prijal-noveho-brazilskeho-velvyslanca.html 

 
 

Diplomati zhodnotili vzťahy krajín a zhodli sa na ďalšom prehlbovaní spolupráce. 
BRATISLAVA. Brazília je najvýznamnejším hospodárskym partnerom Slovenska v Latinskej Amerike a tiež 

dôležitým investorom. Potvrdzujú to aj aktivity brazílskych firiem v Spišskej Novej Vsi a Košiciach. 

Uviedol to v utorok minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) po prijatí nového 
brazílskeho veľvyslanca na Slovensku Eduarda Ricarda Gradilone Neta. 

TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. 
Partneri pozitívne zhodnotili bilaterálne vzťahy medzi krajinami. Zhodli sa tiež na potrebe ďalšieho 

prehlbovania spolupráce, a to najmä v ekonomickej oblasti s cieľom zvýšiť vzájomnú obchodnú výmenu. 
Diskutovali aj o aktuálnej situácii vo svete, s dôrazom na Latinskú Ameriku. 
Šéf slovenskej diplomacie zaželal tiež brazílskemu diplomatovi pri príležitosti odovzdania kópií jeho 

poverovacích listín úspešné napĺňanie jeho misie na Slovensku. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Železnice plánujú obnovu trate medzi Krompachmi a Kysakom 
[14.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22301899/zeleznice-planuju-obnovu-trate-medzi-krompachmi-a-kysakom.html 

 
 

Projekt počíta aj s rekonštrukciou Ružínskeho a Bujanovského tunela. 
KOŠICE. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú obnovu železničnej trate medzi Krompachmi (okres 

Spišská Nová Ves) a Kysakom (Košice - okolie) s dĺžkou 30 kilometrov. 

https://www.teraz.sk/sport/tipsport-liga-sukel-ide-z-liptova-do-k/440605-clanok.html
https://domov.sme.sk/c/22302323/lajcak-prijal-noveho-brazilskeho-velvyslanca.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22301899/zeleznice-planuju-obnovu-trate-medzi-krompachmi-a-kysakom.html


Uviedli to v zámere, ktorý predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. 
„Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie 

európskych parametrov,“ uvádza sa v zámere. 
Návrh počíta s modernizáciou trate, čo umožní vlakom dosahovať maximálnu rýchlosť až 140 kilometrov za 

hodinu. 
Momentálna maximálna rýchlosť na tejto trati je 120 km za hodinu, aj to len v niektorých úsekoch. 
Začiatok rekonštrukcie sa predpokladá na rok 2024, ukončenie projektu a začatie prevádzky na trati je 

plánované v roku 2027. 
Oprava mostov a tunelov 
V rámci obnovy dôjde k úplnej výmene železničného spodku a zvršku a vybudovaniu nového trakčného 

vedenia, inštalácii nového dispečerského systému riadenia prevádzky, nového moderného zabezpečovacieho 
zariadenia, ako aj digitalizácii komunikačnej siete. 

Zámer taktiež počíta s opravou mostných objektov, zrušením všetkých úrovňových priecestí, ktoré budú pre 
zvýšenie bezpečnosti nahradené podchodmi a nadchodmi a najväčšou investíciou projektu bude rekonštrukcia 
železničných tunelov Ružínskeho a Bujanovského. 

Tu počíta projekt s dvomi variantmi. V prvom by išlo o zväčšenie prierezu už existujúceho tunela, kde by bola 
zachovaná dvojkoľajná prevádzka. 

Zároveň by bolo potrebné v Bujanovskom tuneli vybudovať súbežne s tunelom únikové štôlne a upraviť 
existujúcu vetraciu šachtu. 

Tento variant predpokladá náklady na úpravu vo výške 86 miliónov eur. 
Nová tunelová rúra 
Druhým a ekonomicky výhodnejším variantom je vybudovať novú tunelovú rúru, ktorá by sa nachádzala vedľa 

existujúceho Bujanovského a Ružínskeho tunela s dĺžkou takmer štyri kilometre, do ktorej bude preložená jedna 
koľaj existujúcej železničnej trate. Tu sa počíta s investíciou okolo 80 miliónov eur. 

Dotknutý úsek trate medzi Krompachmi a Kysakom bol vybudovaný v údolí Hornádu v náročnom hornatom 
teréne. 

Terénnu členitosť trať prekonáva hlbokými zárezmi a vysokými násypmi, jej súčasťou je viacero mostných 
objektov rôznych rozpätí a tiež dva tunelové objekty. 

Prevádzka na trati je pravostranná a nachádzajú sa tu štyri železničné stanice. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Spoko z kapely Smola a Hrušky to cíti rovnako ako Mirka Miškechová 
[14.01.2020; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.topky.sk/cl/1000991/1852397/Spoko-z-kapely-Smola-a-Hrusky-to-citi-rovnako-ako-Mirka-
Miskechova 

 
 

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 českého speváka Xindl 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. 

Zdroj: 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. 

https://www.topky.sk/cl/1000991/1852397/Spoko-z-kapely-Smola-a-Hrusky-to-citi-rovnako-ako-Mirka-Miskechova
https://www.topky.sk/cl/1000991/1852397/Spoko-z-kapely-Smola-a-Hrusky-to-citi-rovnako-ako-Mirka-Miskechova


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. 

Zdroj: Andrej Pizem 
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. 

Vstupenky si môžete zakúpiť z pohodlia domova, online na Predpredaj.sk. 
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 

-reklamná správa- 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Útočník Jakub Sukeľ zamieril z Liptova do Košíc 
[14.01.2020; kosicednes.sk; Hokej; 00:00; TASR / JH] 

 
https://kosicednes.sk/hokej/utocnik-jakub-sukel-zamieril-z-liptova-do-kosic/ 

 
 

zdroj: TASR 
TASR / JH 
Autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Medzi hokejovými tipsportligovými klubmi MHk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice prišlo k hráčskej transakcii. 

Medzi „oceliarov“ zamieril útočník Jakub Sukeľ výmenou za útočníka Filipa Vrábeľa a obrancu Christiána 
Michalčina. 

Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu. 
„HC Košice už dávnejšie prejavili záujem o Jakuba. Pre vedenie klubu to nebolo ľahké rozhodnutie, ale po 

vzájomnej dohode a samotnej prosbe sme Jakubovi vyhoveli. Aj takto mu chceme pomôcť v napredovaní jeho 
športového rastu a zároveň veríme, že mu to pomôže vybojovať si stabilné miesto v reprezentácii Slovenska,“ 
uviedol generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš Michal Čanky. 

Sukeľ odohral v sezóne 2019/2020 36 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 
asistencií. Ďalšie by rád pridal v novom pôsobisku. „Koncom novembra ma oslovil generálny manažér HC Košice 
(Jan Šťastný, pozn.) a prezentoval mi záujem o moje služby. Potešilo ma to, ale zároveň som si bol vedomý, že 
ma viažu zmluvné povinnosti k môjmu materskému klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. Preto som bol osobne za 
našim generálnym manažérom a poprosil ho, či by vedenie nenašlo spôsob mojej výmeny. Včera večer 
(pondelok) mi napokon vedenie oznámilo, že sa rozhodlo vyhovieť mojej žiadosti,“ uviedol Sukeľ pre klubovú 
stránku. 

Liptáci získali za Sukeľa dvojicu hráčov HC Košice. Christián Michalčin ani Filip Vrábeľ nemali v prebiehajúcej 
sezóne stabilné miesto v košickom A-mužstve. Obranca Michalčin nastúpil do 18 zápasov (bilancia 0+2), ďalších 
9 stretnutí odohral za Spišskú Novú Ves v SHL. Vrábeľ odohral 21 zápasov, v ktorých získal 5 bodov za 3 góly a 

2 asistencie. 
[Späť na obsah] 
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17. Košice získali nádejného reprezentanta Slovenska 
[14.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/430171/hc-kosice-mhk-32-litpovsky-mikulas-jakub-sukel-ziskali-z-liptovskeho-
mikulasa-nadejneho-reprezentanta-opacnym-smerom-dvaja-hraci 

 
 

Medzi hokejovými tipsportligovými klubmi MHk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice prišlo k hráčskej transakcii. 
Sledujte duel HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes od 18:30 na ŠPORT.sk >> 
Medzi “oceliarov” zamieril útočník Jakub Sukeľ výmenou za útočníka Filipa Vrábeľa a obrancu Christiána 

Michalčina. Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu. 
“HC Košice už dávnejšie prejavili záujem o Jakuba. Pre vedenie klubu to nebolo ľahké rozhodnutie, ale po 

vzájomnej dohode a samotnej prosbe sme Jakubovi vyhoveli. Aj takto mu chceme pomôcť v napredovaní jeho 
športového rastu a zároveň veríme, že mu to pomôže vybojovať si stabilné miesto v reprezentácii Slovenska,” 
uviedol generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš Michal Čanky. 

Sukeľ odohral v sezóne 2019/2020 36 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 
asistencií. Ďalšie by rád pridal v novom pôsobisku. “Koncom novembra ma oslovil generálny manažér HC Košice 
(Jan Šťastný, pozn.) a prezentoval mi záujem o moje služby. Potešilo ma to, ale zároveň som si bol vedomý, že 
ma viažu zmluvné povinnosti k môjmu materskému klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. Preto som bol osobne za 
našim generálnym manažérom a poprosil ho, či by vedenie nenašlo spôsob mojej výmeny. Včera večer 
(pondelok) mi napokon vedenie oznámilo, že sa rozhodlo vyhovieť mojej žiadosti,” uviedol Sukeľ pre klubovú 
stránku. 

Liptáci získali za Sukeľa dvojicu hráčov HC Košice. Christián Michalčin ani Filip Vrábeľ nemali v prebiehajúcej 
sezóne stabilné miesto v košickom A-mužstve. Obranca Michalčin nastúpil do 18 zápasov (bilancia 0+2), ďalších 
9 stretnutí odohral za Spišskú Novú Ves v SHL. Vrábeľ odohral 21 zápasov, v ktorých získal 5 bodov za 3 góly a 

2 asistencie. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 41. kolo 
1 
X 
2 
HK Nitra Nitra 
1 : 3 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(0:1, 1:2, 0:0) 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
19:00 
14.01.2020 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
2.20 4.30 2.55 
HC Košice Košice 
17:30 
17.01.2020 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1.18 6.95 10.00 
HK Poprad Poprad 
18:00 
17.01.2020 
HKM Zvolen Zvolen 
2.25 4.30 2.45 
HK Dukla Michalovce Michalovce 
18:00 
17.01.2020 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2.75 4.40 2.00 
HC Slovan Bratislava Slovan 
18:30 
17.01.2020 
HC 07 Detva Detva 
1.23 6.30 8.25 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 

https://sport.aktuality.sk/c/430171/hc-kosice-mhk-32-litpovsky-mikulas-jakub-sukel-ziskali-z-liptovskeho-mikulasa-nadejneho-reprezentanta-opacnym-smerom-dvaja-hraci
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