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1. MAJSTROVSKÝ INTER NA LOPATKÁCH 
[27.01.2020; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 46; Ján Hatala] 

 
 

Basketbalisti Slávie zdolali suverénneho lídra súťaže o dva body. 
Najvyššia súťaž basketbalistov mala v závere týždňa na programe 25. kolo. Prinieslo prekvapujúce výsledky a 

na svoje si v ňom prišli hostia-Levice zvíťazili vo Svite, Komárno si odnieslo výhru z Handlovej a Prievidza pod 
novým trénerom Krajnovičom zo Spišskej Novej Vsi. Len úradujúci majster, bratislavský Inter, nestačil v Žiline 

na s obrovským nasadením hrajúci domáci tím. 
* 25. kolo BK Slávia Žilina - BK Inter Bratislava 77:75 (25:15, 42:34, 60:54) 
Body a zostava Žiliny: Sapp 19 (5 trojok), Merešš 13, Basabe 13, Dickson 10, Tot 7, Rožánek 6, Jeftič 4, 

Hoferica 0. Za Inter najviac bodov: Baťka 15, Abrhám 12, Ihring 12. Trestné hody: 28/11 - 14/12. Fauly: 17 - 27. 
Päť faulov: 40. Skinner. Technické chyby: 7. Tot - 7. Algecaire, 30. Ihring. Trojky: 9 - 5. Rozhodcovia: Šarišský, 
Margala, Kiss. 630 divákov. Štvrtiny: 25:15, 17:19, 18:20, 17:21. 

Tréner Slávie Ivan Kurilla pred zápasom: „Inter je lídrom súťaže. Ide o kvalitný tím, ktorého jadro je pokope už 
niekoľko rokov, hráči sa poznajú, vedia o sebe. To je jeho najväčšia sila. Avšak, každý je zdolateľný, aj Inter. Ak 
ho však chceme poraziť, musíme ísť na maximálny výkon v každej sekunde zápasu. Musíme byť koncentrovaní, 
húževnatí a správne športovo drzí. Na zápas sa tešíme.“ 

Jeho slová naplnili hráči v zápase do bodky a prakticky zaplnenému hľadisku pripravili skvelé predstavenie s 
víťaznou bodkou. Tréner Slávie po zápase: „Predviedli sme veľmi kvalitnú obranu. Všetci, ktorí prišli na ihrisko, 
bojovali od prvej do poslednej sekundy zápasu. Dokázať v 1. polčase ubrániť Inter na 34 bodov je vizitka skvelej 
obrany. Boli, samozrejme, aj krízové situácie, keďže Inter nie je súper, ktorý sa zloží v priebehu zápasu. Jednou z 
nich bolo, keď mal Inter na palubovke troch vysokých hráčov. Ako som ale povedal pred zápasom, každý tím je 
zdolateľný, ak ste na sto percent koncentrovaní počas celého zápasu. To sme splnili. Tešíme sa tomuto 
víťazstvu, lebo Inter sa neporáža vôbec ľahko …“ 

Slávia rozohrala zápas vynikajúco. Po piatich minútach a druhej trojke Sappa viedla 14:8, po trojke Jeftiča na 
konci 8. minúty 20:13, úvodnú štvrtinu vyhrala desaťbodovým rozdielom, z ktorého žila až do konca zápasu. A 
pritom mohol byť jej náskok aj vyšší, lenže z dvanástich trestných hodov hráči trafili iba štyri. To však bolo v 
zápase jediné mínus, ktoré možno hráčom vyčítať. 

Druhú štvrtinu začal úradujúci majster jedenásťbodovou šnúrou, po ktorej viedol 25:26, prvý a poslednýkrát v 
zápase. Nasledovala kontra Slávie, ktorá úsek od 13. do 18. minúty vyhrala 15:4 (v ňom dal Tot sedem bodov) a 
majstrovi opäť odskočila. Inter vyvíjal enormné úsilie, aby priebeh zápasu zvrátil, ale domáci tím mu to 
jednoducho nedovolil. 

Kľúčový úsek duelu sa odohral medzi 33. - 37. minútou. Inter vyrovnal na 62:62, ale Sapp dvoma trojkami 
(68:62) a o chvíľu Merešš ďalšou (na 72:64) opäť posunuli bližšie k víťazstvu Sláviu. Rožánek, ktorému sa v 
zápase strelecky nedarilo, trafil do koša Interu potom, čo Ihring minútu pred koncom znížil na 75:71. Inter už 
napriek enormnému úsiliu nedokázal vyrovnať a cenné, no absolútne zaslúžené body za víťazstvo zostali v Žiline. 

Aramis Naglič, bývalý skvelý hráč, v súčasnosti tréner Interu po stretnutí povedal: „Bol to veľmi dobrý, tvrdý a 
atletický zápas. Žilina ho veľmi dobre otvorila a ukázala viac istoty. Zápas tiež ukázal, čo môže nastať v play-off. 
Myslím si, že Žilina je doma veľmi silná a pokojne môže prejsť cez Prievidzu. Ak sa tak stane, budeme vedieť, čo 
môžeme od Žiliny očakávať. Teraz by som jej rád zagratuloval k víťazstvu.“ 

Ostatné výsledky 25. kola: Svit - Levice 79:92 (46:48), Handlová - Komárno 98:101 (44:48), Spišská Nová 
Ves - Prievidza 69:78 (30:40). Lučenec mal voľno. 

1. Inter 23 20 3 1926:1566 43 
2. Levice 22 14 8 1778 : 1687 36 
3. Prievidza 23 13 10 1788:1710 35 
4. Lučenec 22 13 9 1786 : 1763 35 
5. Žilina 22 12 10 1840:1868 34 
6. Svit 22 10 12 1837:1837 32 
7. Handlová 22 8 14 1805:1901 30 
8. Spišská Nová Ves 22 5 17 1734 : 1877 27 

9. Komárno 22 5 17 1711 : 1996 27 
Pozn.: Prievidza má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu. 
V tomto týždni sú na programe SBL ďalšie dve kolá. V stredu, v 26. kole cestuje Žilina do Handlovej, s ktorou 

má v tomto ročníku priaznivú bilanciu. V 8. kole vyhrala v Handlovej 88:85, v 17. kole doma 97:89. V sobotu, v 27. 
kole príde do Žiliny Komárno. Aj s „obuvníkmi“ má Slávia v tomto ligovom ročníku priaznivú bilanciu - v 9. kole 
doma vyhrala Slávia 105:93 a v 18. kole v Komárne 77:72. 

Kompletný program oboch kôl: 



Streda 29.1. - 26. kolo: Handlová - Žilina, Lučenec-Svit, Inter - Spišská Nová Ves, Komárno - Levice. 

Prievidza má voľno. 
Sobota 1. 2. - 27. kolo: Žilina - Komárno (športová hala Spojenej školy na Rosinskej ceste, začiatok o 18. 00 

hod), Spišská Nová Ves - Handlová, Svit - Prievidza, Levice-Lučenec. Bratislavský Inter má voľno. 

—- 
Do tímu Slávie pribudol Melsahn Basabe 
Najnovšou posilou žilinskej Slávie sa stal americký pivot Melsahn Basabe. 28-ročný, 201 cm vysoký hráč v 

minulosti pôsobil v Grécku, Taliansku, Portoriku a v Belgicku. V Antverpách si zahral aj v Európskom pohári FIBA, 
kde sa mužstvo prebojovalo do štvrťfinále. V tejto sezóne hral v Lučenci, patril medzi kľúčových hráčov a súčasne 
bol jedným z najlepších hráčov v lige. V priemere si pripísal 14,4 bodov a 7,5 doskokov na zápas, čo ho radí na 9. 
miesto v SBL v počte doskokov. Lučenec ho uvoľnil, lebo vedenie tímu údajne angažovalo kvalitnejšieho 
podkošového hráča. 

Tréner Žiliny Ivan Kurilla nám k jeho príchodu povedal: „Základná časť ligy je prípravou na jej vyvrcholenie, 
čiže play-off, pred ktorým sme hľadali možnosť posilniť sa. Mali sme v hľadáčiku viacerých hráčov, z nich niektorí 
už v našej lige úspešne pôsobili. Otvorila sa nám však možnosť angažovať Melsahna Basabeho, tak sme ju 
využili. Hľadali sme podobného atletického hráča ako je on. Navyše pozná už našu súťaž a veríme, že pre obe 
strany to bude nový začiatok a nová motivácia.“ 

A vyzerá to tak, že Žilinčanom sa podaril dobrý ťah. Balsabe už nastúpil v drese Slávie aj proti Interu a patril 
medzi opory. V zápase zaznamenal 13 bodov, doskočil 13 lôpt a súperovi blokol dve strely. 

—- 
Žilinčania potešili svojich fanúšikov víťazstvom. Ilustračné foto: Daniel Stehlík/Cvak.sk 
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2. KOMPLIKOVANÉ, ALE ATRAKTÍVNE 
[27.01.2020; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 38; Redakcia] 

 
 

Tréner Skalice Michal Ružička sa chce dostať na štvrté miesto. 
Iba rozdielový hráč 
A keďže práve zápasy s Dubnicou a Spišskou Novou Vsou by mohli byť pre Záhorákov zlomové, budú 

potrebovať nielen kvalitu a bojovnosť, ale aj kus športového šťastia. Kým Spišskú Novú Ves zdolali v základnej 

časti vo všetkých štyroch prípadoch - 5:3 a 6:1 doma a 6:2 a 4:3 na Spiši, s Dubnicou sa im už tak nedarilo. 
Prvé dva zápasy na dubnickom ľade prehrali Skaličania 2:5, respektíve 3:8 a na domácom ľade najskôr vrátili 

Dubnici prehru 5:2 a následne ju zdolali až po predĺžení 5:4. Namieste je otázka, či na Záhorí neplánujú posilniť 
mužstvo. 

„Keby sa niečo naskytlo, tak určite by sme sa chceli posilniť, ale z môjho pohľadu by to mal byť rozdielový 
hráč, inak si myslím, že nemá cenu zasahovať do mužstva,“ zaujal razantný postoj Ružička. 

Ťažko hráčom brániť 
Jedným z rozdielových hráčov v takýchto zápasoch mohol byť Dušan Kľučiar, ktorý prišiel do Skalice počas 

sezóny z Trnavy a hneď sa uviedol niekoľkými gólmi, ale nakoniec ho zlákali ambície lídra z Bratislavy, ktorý chce 
postúpiť do extraligy. „Je to škoda, že sme neudržali Dušana Kľučiara, ale dostal ponuku z Bratislavy, kde je 
doma a je ťažko mu v tom brániť. Hlavne ak hrá v mužstve, ktoré má ambíciu postúpiť do extraligy.“ 

Komplikovanejšie, ale atraktívnejšie 
Od svojho účinkovania v prvej lige je to pre Záhorákov štvrtá sezóna a v každej sa dostali do play off. Táto je 

však iná. Liga je uzatvorená, čo znamená, že z nej nikto nevypadáva, a navyše je obohatená o nadstavbu, čo pre 
hráčov, väčšinou poloprofesionálov, ale aj amatérov, znamená väčší počet zápasov. Tréner Skalice to však tak 
nevníma, práve naopak, ligu považuje za zaujímavejšiu a atraktívnejšiu. 

„Pre mužstvo je to komplikovanejšie, ale z môjho pohľadu zasa zaujímavejšie. Stále je o čo hrať aj v základnej 
časti, kde sa bojovalo o prvú šesticu, a teda istotu play off. Zvyšné štyri mužstvá zasa môžu hrať o zvyšné dve 
miestenky. Stále je o čo hrať a to prináša súťaži väčšiu atraktivitu,“ ukončil Ružička. Skaličanom sa vstup do 
nadstavby príliš nevydaril. Hoci vo vloženom kole rozstrieľali slovenskú osemnástku a získali povinné, ale dôležité 
tri body, jeden bod po prehre v Topoľčanoch 3:4 po nájazdoch sa im máli, navyše keď v ďalšom kole na 
domácom ľade nezískali ani bod proti hráčom Martina. Počas týždňa však odohrajú šesťbodové zápasy, keď 
vycestujú v stredu do Dubnice a v piatok do Spišskej Novej Vsi. A práve tieto zápasy môžu veľa napovedať do 

tabuľky a do boja o štvrté miesto. 
"Pre mužstvo je to komplikovanejšie, ale z môjho pohľadu zasa zaujímavejšie. Stále je o čo hrať aj v základnej 

časti, kde sa bojovalo o prvú šesticu a istotu play off. Zvyšné štyri mužstvá zasa môžu hrať o zvyšné dve 
miestenky. Stále je o čo hrať a to prináša súťaži väčšiu atraktivitu. 

MICHAL RUŽIČKA 
Pokračovanie zo str. 40 
FACEBOOK/HK SKALICA 
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3. KOMPLIKOVANÉ, ALE ATRAKTÍVNE 
[27.01.2020; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 38; Redakcia] 

 
 

Tréner Skalice Michal Ružička sa chce dostať na štvrté miesto. 
Iba rozdielový hráč 
A keďže práve zápasy s Dubnicou a Spišskou Novou Vsou by mohli byť pre Záhorákov zlomové, budú 

potrebovať nielen kvalitu a bojovnosť, ale aj kus športového šťastia. Kým Spišskú Novú Ves zdolali v základnej 

časti vo všetkých štyroch prípadoch - 5:3 a 6:1 doma a 6:2 a 4:3 na Spiši, s Dubnicou sa im už tak nedarilo. 
Prvé dva zápasy na dubnickom ľade prehrali Skaličania 2:5, respektíve 3:8 a na domácom ľade najskôr vrátili 

Dubnici prehru 5:2 a následne ju zdolali až po predĺžení 5:4. Namieste je otázka, či na Záhorí neplánujú posilniť 
mužstvo. 

„Keby sa niečo naskytlo, tak určite by sme sa chceli posilniť, ale z môjho pohľadu by to mal byť rozdielový 
hráč, inak si myslím, že nemá cenu zasahovať do mužstva,“ zaujal razantný postoj Ružička. 

Ťažko hráčom brániť 
Jedným z rozdielových hráčov v takýchto zápasoch mohol byť Dušan Kľučiar, ktorý prišiel do Skalice počas 

sezóny z Trnavy a hneď sa uviedol niekoľkými gólmi, ale nakoniec ho zlákali ambície lídra z Bratislavy, ktorý chce 
postúpiť do extraligy. „Je to škoda, že sme neudržali Dušana Kľučiara, ale dostal ponuku z Bratislavy, kde je 
doma a je ťažko mu v tom brániť. Hlavne ak hrá v mužstve, ktoré má ambíciu postúpiť do extraligy.“ 

Komplikovanejšie, ale atraktívnejšie 
d svojho účinkovania v prvej lige je to pre Záhorákov štvrtá sezóna a v každej sa dostali do play off. Táto je 

však iná. Liga je uzatvorená, čo znamená, že z nej nikto nevypadáva, a navyše je obohatená o nadstavbu, čo pre 
hráčov, väčšinou poloprofesionálov, ale aj amatérov, znamená väčší počet zápasov. Tréner Skalice to však tak 
nevníma, práve naopak, ligu považuje za zaujímavejšiu a atraktívnejšiu. 

„Pre mužstvo je to komplikovanejšie, ale z môjho pohľadu zasa zaujímavejšie. Stále je o čo hrať aj v základnej 
časti, kde sa bojovalo o prvú šesticu, a teda istotu play off. Zvyšné štyri mužstvá zasa môžu hrať o zvyšné dve 
miestenky. Stále je o čo hrať a to prináša súťaži väčšiu atraktivitu,“ ukončil Ružička. Skaličanom sa vstup do 
nadstavby príliš nevydaril. Hoci vo vloženom kole rozstrieľali slovenskú osemnástku a získali povinné, ale dôležité 
tri body, jeden bod po prehre v Topoľčanoch 3:4 po nájazdoch sa im máli, navyše keď v ďalšom kole na 
domácom ľade nezískali ani bod proti hráčom Martina. Počas týždňa však odohrajú šesťbodové zápasy, keď 
vycestujú v stredu do Dubnice a v piatok do Spišskej Novej Vsi. A práve tieto zápasy môžu veľa napovedať do 

tabuľky a do boja o štvrté miesto. 
"Pre mužstvo je to komplikovanejšie, ale z môjho pohľadu zasa zaujímavejšie. Stále je o čo hrať aj v základnej 

časti, kde sa bojovalo o prvú šesticu a istotu play off. Zvyšné štyri mužstvá zasa môžu hrať o zvyšné dve 
miestenky. Stále je o čo hrať a to prináša súťaži väčšiu atraktivitu. 

ICHAL RUŽIČKA 
Pokračovanie zo str. 40 
FACEBOOK/HK SKALICA 
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4. KULTÚRA MÁ ZJEDNOTIŤ MESTO 
[27.01.2020; Naše novosti; Titulná strana; s. 1,3; Miro Pastorek] 

 
 

Vzdušné Zámky chcú Novozámčanov naučiť spolupráci. 
NOVÉ ZÁMKYy Slávnosť Zámky odomknuté otvorila 23. januára program Mesta kultúry 2020. Tvorcovia 

projektu Vzdušné Zámky, s ktorým mesto uspelo v súťaži Fondu na podporu umenia, majú tento rok veľké 
ambície. Ich cieľom je, aby sa cez kultúru Novozámčania spojili a naučili spolupracovať. Dôraz chcú klásť aj na 
ekológiu a zapojenie menšín.Kritikov chcú presvedčiť, aby tomuto projektu uverili. 

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. Spolu s titulom Mesto kultúry 
získali Nové Zámky aj 300-tisícový grant od Fondu na podporu umenia. 

„Vzdušné Zámky chcel programový riaditeľ Pavel Strážay zostaviť tak, aby do mesta prišli nové podujatia, aby 
sme ľuďom ukázali iný formát akcií a kultúrnych podujatí, aké doteraz v Nových Zámkoch neboli,“ povedala 
Denisa Felixová, koordinátorka projektu. „Aby sme im dokázali otvoriť obzory, ukázali im niečo nové. A aby pocit z 



návštevy podujatí ostal dlho v pamäti a ovplyvnil ich ďalší život,“ dodala. Kultúra má podľa Denisy Felixovej silu 
ľudí spájať a posúvať celú komunitu v meste niekam ďalej. 

viac na strane 3 
Pokračovanie zo strany 1 
KULTÚRA MÁ NOVOZÁMČANOV NAUČIŤ SPOLUPRÁCI 
Aj v rámci otváracieho ceremoniálu sa pracovalo s motívom, ktorý je pre tvorcov Vzdušných Zámkov dôležitý 

a ktorý by chceli zdôrazňovať po celý rok. Má to byť prepojenie a spolupráca národnostných menšín či skupín 
ľudí so zdravotným znevýhodnením. „V rámci programu sa snažíme prepájať tieto rôzne komunity v jedno a 
ukázať tak, že spolupracovať sa dá, vieme to a chceme to,“ povedala Denisa Felixová. 

Zaslúžia si Nové Zámky titul Mesto kultúry? 
Vzdušné Zámky majú byť aj ekologické. „Chceme minimalizovať tvorbu odpadu, premýšľať, čo kde 

nakupovať, či je treba míňať peniaze na tlač veľkého množstva propagačných materiálov,“ povedala 
koordinátorka projektu. Na jednotlivých kultúrnych akciách sa budú používať vratné obaly namiesto 
jednorazových. Organizátori nechali vyrobiť vratné pollitrové poháre, ktoré si budú môcť návštevníci podujatí v 
prípade záujmu aj ponechať. 

Keď sa Nové Zámky stali Mestom kultúry, veľa ľudí prejavovalo pochybnosti, či vyhral ten správny kandidát. 
„Ľudia vnímajú kontext kultúry aj s prostredím, čo je prirodzené,“ pritakala Denisa Felixová. „Aj architektúra je 
druh umenia a Nové Zámky ako mesto, ktoré zbombardovali, má určitý hendikep. Nie je to pekné mestečko v 
krásnych kulisách ako Banská Štiavnica. Možno práve preto si ľudia myslia, že si ten titul nezaslúžime,“ dodala. 

Príde Juraj Kukura 
Preto sa organizátori snažia, aby sa značka Vzdušné Zámky dostala rýchlo do povedomia obyvateľov mesta. 

Chcú ich presvedčiť, aby navštívili niektoré podujatia a nechali na seba pôsobiť silu umeleckého zážitku. 
„Budeme sa snažiť veci robiť tak, aby sme ľudí presvedčili. Aby uverili tomuto projektu,“ povedala Denisa 
Felixová. 

Niektoré z programov projektu Vzdušné Zámky majú ambíciu založiť novú tradíciu. Je medzi nimi aj filmový 
cyklus Kino Nostalgia. Budú to filmové semináre, zamerané vždy na inú režisérsku osobnosť slovenskej či 
československej kinematografie. Prvé Kino Nostalgia bude už 5. a 6. februára a jeho témou bude tvorba slávneho 
českého režiséra Františka Vláčila. „Piateho februára príde aj Juraj Kukura, ktorý bol hlavnou postavou Vláčilovho 
filmu Stíny horkého léta,“ povedala Denisa Felixová. 

“Chceme ukázať, že spolupracovať sa dá, že to vieme a chceme.” 
DENISA FELIXOVÁ KOORDINÁTORKA PROJEKTU VZDUŠNÉ ZÁMKY 
Zo slávnostného programu Zámky odomknuté. FB/Vzdušné Zámky 2020 
Na slávnostnom otvorení programu Mesta kultúry si Pavol Hammel zaspieval s novozámockými zbormi. 

FB/Vzdušné Zámky 2020 
[Späť na obsah] 

 
 

5. FLORBAL 
[27.01.2020; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 42; TN] 

 
 

AS Trenčín - Lido Bratislava 4:7 (1:1, 2:1, 1:5) 
Góly AS: Heleš 2, Matejka, Machara 
AS: Paulen, Mészáros-Lehocký, Kováč, Dávidek, Machara, Heleš, Klapita, Mrázik, Matejka, Wágner, Baroš, 

Voštiar, Žilinský, Múčka, Kukaň, Kráľ, Graclík 
1.FBC Trenčín - Prešov 11:7 (3:2, 3:3, 5:2) 
Góly 1. FBC: Mitucha 3, Virga 2, Kvasnica 2, Widurski 2, Masár, Ondrášik 
1.FBC: Klobučník, Ďurmek - Bulko, Barčák, AM-rich, Mitucha, Peško, Widurski, Pelczarski, Rebro, Kupka, 

Kopecký, Blažej, Masár, Ondrášik, Janiga, Kvasnica, Virga, Turwoň, Fursten 
Ostatné výsledky: 
Florko Košice - Nižná 4:7, Spišská Nová Ves - ATU Košice 6:13, Púchov - Snipers Bratislava 7:6, Žilina - 

Záhorská Bystrica 7:4. 
Program: 7. februára o 19.00 h AS Trenčín - 1. FBC Trenčín. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. LEVICE VO SVITE POTVRDILI DRUHÉ MIESTO 
[27.01.2020; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 47; (IP;LG)] 

 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 



Patrioti vycestovali na horúcu palubovku do Svitu, kde sa body získavajú len veľmi ťažko. Levice posilnené o 
novú americkú posilu Chrisa Flemmingsa však súperov odpor zlomili až v závere zápasu a upevnili si tak 
priebežné druhé miesto. 

SBL - 25. KOLOy 
Iskra Svit - Patrioti Levice 79:92 (22:22, 24:26, 20:16, 13:28) 
„Žlto-zelení“ mali sebavedomý nástup do zápasu, hneď v úvode viedli 7:0. Súpera pustili k prvým bodom až v 

tretej minúte, v tejto fáze hrali Levičania s veľkou energiou v obrane a v útoku. V jednej chvíli viedli už aj 15:6, no 
potom sa prebrali aj domáci basketbalisti. Využili sériu zaváhaní na levickej strane a Andrews napokon upravoval 
s klaksónom na 22:22 po prvej štvrtine. Aj do druhej časti vstúpili lepšie Patrioti, tentoraz zaznamenali šesť bodov 
v rade. Lenže sa zopakoval scenár z prvej 10-minútovky, Svit zlepšil svoju hru a opäť bol na dostrel. Posledné 
slovo mali však v prvom polčase hostia, Bojanovský tesne pred klaksónom upravoval na 48:46 z pohľadu Levíc. 

Druhý polčas sa niesol v odlišnom duchu, Svit sa totiž dokázal v 23. minúte dostať prvýkrát v zápase do 
vedenia. Zverenci trénera Michala Madzina však nespanikárili, rýchlo sa otriasli z tlaku súpera a hrali s ním 
vyrovnanú partiu. Pred štvrtou štvrtinou bolo všetko otvorené, na tabuli svietil stav 66:64 pre Iskru. V záverečnej 
perióde to bol podľa očakávania boj o každú loptu, vo výbornom svetle sa v tejto fáze ukazovala nová posila 
Flemmings. Rozhodujúce chvíle prišli štyri minúty pred koncom, za vyrovnaného stavu zaznamenali Patrioti osem 
bodov v rade, čím zlomili odpor súpera. Svit ešte zariskoval, no Levice v koncovke nekompromisne trestali a 
napokon si z Iskra arény odnášajú výhru 92:79. 

Svit: I. Johnson 17, Carr 13, Stuteville 12, Nesbitt 11, Monček 4 (Andrews 11, Avramovič 8, Baldovský 3, 
Bizub 0). Levice: Bojanovský 13, Perovič 12, Hot 10, Bachan a Krajčovič po 8 (Juríček 18, Flemmings 13, Harris 
7, Žiak 3, Kirves 0). TH: 11/6 - 20/15, Fauly: 21 - 17, Trojky: 3 - 9, Rozhodovali: Zubák, Doušek, Gacík. 

POVEDALI PO ZÁPASE: 
Róbert Ištvánik, asistent trénera Svitu: „Veľmi nás mrzí, že sme prehrali, pretože v podstate 35, resp. 36 minút 

sme sa držali stále na dostrel a zápas bol celý čas otvorený. Stratili sme ho v priebehu jednej minúty, keď sme po 
dvoch chybách inkasovali dve trojky v tranzícii a myslím, že toto viac-menej rozhodlo. Fyzicky to bol veľmi 
náročný zápas, dokázali sme sa niekoľkokrát vrátiť z mínusového stavu zvýšenou agresivitou v druhom polčase. 
Dostali sme sa aj do vedenia, no zápas sme stratili v priebehu spomínanej minúty, keď sme dostali dve trojky.” 

Daquaise Andrews, hráč Svitu: 
„Levice na nás vybehli, premenili veľa šancí, nám naopak nevychádzali naše útoky. Majú v tíme veľa 

vysokých hráčov, na rozdiel od nás. Oba tímy predviedli niekoľko úžasných doskokov. Kľúčové bolo, že Phil Carr, 
ako jeden z najvyšších hráčov nášho družstva, sa predčasne vyfauloval a v závere nám preto chýbal a tiež skóre, 
ktoré sme stratili štyri minúty pred koncom.” 

Michal Madzin, tréner Levíc: 
„Veľmi ťažké víťazstvo, ale myslím, že zápas bol celkovo veľmi dobrý. Či Svit alebo my sme mali veľmi dobré 

úseky, ktoré sa striedali, takisto vedenie sa striedalo na oboch stranách, ale som rád, že sme takto ťažký zápas 
dokázali pretlačiť na našu stranu. Veľmi nám pomohli aj naši fanúšikovia, ktorých bolo počuť, čo nám dodalo veľa 
energie. 

Ďakujem, že nás prišli podporiť.” 
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Tak ako minulý zápas, ktorý sme tu naposledy prehrali, nebolo to jednoduché. 

V podstate to bolo horedole, chvíľu vyhrával Svit, chvíľu my. Posledných päť minút sa nám našťastie vydarilo, keď 
sme odskočili a potvrdili víťazstvo, ktoré je pre nás veľmi cenné. Svit nie je zlý tím, hlavne doma dokážu potrápiť 
každého, preto si vážime túto výhru. Teší nás, že naši fanúšikovia nás prišli podporiť až takto ďaleko a sme radi, 
že sme pre nich dosiahli toto víťazstvo.” 

Ostatné zápasy 25. kola: Spišská Nová Ves - Prievidza 69:78, Handlová - Komárno 98:101, Žilina - Inter 

Bratislava 77:75, Prievidza mala voľno. 
Najbližší program: 27. 1. o 18.00 h Levice - Pardubice (Alpsko - jadranský pohár), 29. 1. o 18.00 h Komárno - 

Levice, 1. 2. o 18.00 h Levice - Lučenec, 3. 2. o 18.00 h Pardubice - Levice. 
Rozhodujúce chvíle prišli štyri minúty pred koncom,keď za vyrovnaného stavu zaznamenali Patrioti osem 

bodov v rade, čím zlomili odpor súpera.z Lukáš Droppan 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Zrážka v križovatke 
[27.01.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Monika Šebová / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: "Na križovatke v centre Spišskej Novej Vsi ostali zničené 4 autá. Vodič 

Volkswagenu prechádzajúci cez križovatku nedal prednosť červenej Fabii. V nej sa podľa účastníkov nehody 
viezli aj deti. Po náraze Volkswagen vynieslo a vrazil do dvoch áut stojacich v križovatke. Šťastím je, že si to 
odniesli iba plechy." 

[Späť na obsah] 

 
 



8. Na súdoch pribudnú špeciálne vypočúvacie miestnosti pre deti 
[27.01.2020; dobrenoviny.sk; 14:45; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/178489/na-sudoch-pribudnu-specialne-vypocuvacie-miestnosti-pre-deti 

 
 

Na súdoch pribudnú špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri vypočúvaní detí a obzvlášť zraniteľných obetí. 
Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/succo 
Bratislava 27. januára (TASR) - Na súdoch pribudnú špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri vypočúvaní detí a 

obzvlášť zraniteľných obetí. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR tiež pracuje na vytvorení metodiky na zisťovanie 
názoru dieťaťa a zraniteľnej obete, na edukačnom programe a mediálnej kampani. 

„Cieľom projektu je zriadiť miestnosti na súdoch a vypracovať jednotlivé metodiky pre výsluch a vypočutie tak, 
aby deti a zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované a aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili 
vhodné podmienky počas súdneho konania. Tento projekt zabezpečí, aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre 
neho traumatizujúce,“ vysvetlila riaditeľka odboru elektronizácie súdnictva Sekcie civilného práva na ministerstve 
spravodlivosti a odborná garantka programu Viera Gaschová Bačová. 

Ako obzvlášť zraniteľné obete sú zákonom definované okrem detí tiež osoby so špecifickým zdravotným 
postihnutím, obete sexuálne motivovaných trestných činov či obete trestných činov týrania blízkej a zverenej 
osoby. Tiež osoby staršie ako 75 rokov. Výsluch zraniteľných obetí má osobitné pravidlá. 

Špeciálne miestnosti vzniknú na ôsmich súdoch. V rámci projektu MS SR ich vybudujú na Krajskom súd 
Prešov, Okresnom súde Prešov, Okresnom súde Bratislava II, Okresnom súde Galanta, Okresnom súde Zvolen, 
Okresnom súde Rimavská Sobota, Okresnom súde Rožňava a tiež na Okresnom súde Spišská Nová Ves. 

Okrem toho je súčasťou projektu vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a obzvlášť zraniteľných 
obetí, mediálna kampaň, odovzdávanie skúseností v oblasti zisťovania názoru dieťaťa a výsluchu obzvlášť 
zraniteľných obetí. „V rámci vzdelávacieho programu absolvujú sudcovia dvojdňové školenie, ktoré im pomôže pri 
rozvoji ich osobnostných zručností v tejto problematike,“ informujú pracovníci Tlačového odboru MS SR. 

Vzdelávací program sa podľa nich týka aj prokurátorov a mediátorov. Projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva 
prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán sa bude vzťahovať na rodinnoprávnu a 
trestnoprávnu agendu. Je financovaný z EEA a Nórskych fondov v rámci programu Dobrá správa vecí verejných, 
zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca a plánovaný na tri roky s päťročnou 
udržateľnosťou. 

Pravidlá vypočúvania detí v trestnom konaní upravujú medzinárodné zmluvy aj slovenské zákony. „Ak je 
účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor 
maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti,“ uviedlo MS SR. „Podľa povahy veci 
zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb,“ doplnilo. 

K tomu, aby súdy a ďalšie subjekty, ktoré vykonávajú voči dieťaťu svoje práva a povinnosti, starostlivo 
posudzovali najlepší záujem dieťaťa, má podľa MS SR smerovať novela zákona o rodine účinná od 1. januára 
2016. Postupy súdov a orgánov sociálnoprávnej ochrany detí upravuje aj zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a 
o sociálnej kuratele. 

Nové ustanovenie zákona o rodine zvýrazňuje, že pre dieťa je negatívna situácia, ak sa dostane do konfliktu 
lojality a tento konflikt lojality v ňom vyvolá pocit viny. „Renovovanie priestorov na súdoch, kde sa uskutočňujú 
súdne vypočúvania má prispieť k naplneniu práv dieťaťa,“ konštatuje MS SR. 

Špeciálne výsluchové miestnosti sú vzhľadom a vybavením prispôsobené a vytvorené tak, aby sa v nich 
výsluch realizoval spôsobom primeraným veku dieťaťa. Na potrebu ich budovania koncom roka 2019 upozornila 
aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Zraniteľné osoby a deti budú môcť vypovedať na súdoch, pribudnú 

špeciálne miestnosti 
[27.01.2020; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 13:19; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/zranitelne-osoby-a-deti-budu-moct-vypovedat-na-sudoch-pribudnu-specialne-
miestnosti/ 

 
 

Na ôsmich súdoch na Slovensku pribudnú miestnosti určené na vypočúvanie detí a zraniteľných osôb. 
Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti. Okrem miestností sa vďaka 
projektu Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán 
zabezpečí aj vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a zraniteľných obetí ako aj edukačný program a 
mediálna kampaň. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/178489/na-sudoch-pribudnu-specialne-vypocuvacie-miestnosti-pre-deti
https://www.webnoviny.sk/zranitelne-osoby-a-deti-budu-moct-vypovedat-na-sudoch-pribudnu-specialne-miestnosti/
https://www.webnoviny.sk/zranitelne-osoby-a-deti-budu-moct-vypovedat-na-sudoch-pribudnu-specialne-miestnosti/


Vhodné podmienky počas konania 
„Cieľom projektu je zriadiť miestnosti na súdoch a vypracovať jednotlivé metodiky pre výsluch a vypočutie tak, 

aby deti a zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované a aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili 
vhodné podmienky počas súdneho konania. Tento projekt zabezpečí, aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre 
neho traumatizujúce,“ vysvetlila riaditeľka odboru elektronizácie súdnictva Sekcie civilného práva na ministerstve 
spravodlivosti a odborná garantka programu Viera Gaschová Bačová. 

Obzvlášť zraniteľné obete sú definované v zákone o obetiach a sú nimi napríklad deti, osoby so špecifickým 
zdravotným postihnutím, obete sexuálne motivovaných trestných činov, osoby staršie ako 75 rokov či obete 
trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby. 

Špeciálne miestnosti budú na Krajskom súde v Prešove a na okresných súdoch v Prešove, Bratislave II, 
Galante, Zvolene, Rimavskej Sobote, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. 

Sekundárna viktimizácia 
„Edukačný program bude zameraný na vytvorenie vzdelávacieho programu s cieľom zlepšiť vedomosti o 

zaobchádzaní s deťmi a obzvlášť zraniteľnými obeťami tak, aby sa zabránilo sekundárnej viktimizácii. V rámci 
programu absolvujú sudcovia dvojdňové školenie, ktoré im pomôže pri rozvoji ich osobnostných zručností v tejto 
problematike. Vzdelávací program sa týka aj prokurátorov a mediátorov,“ uvádza sa v tlačovej správe rezortu 
spravodlivosti. 

Projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných 
strán je financovaný z EEA a Nórskych fondov v rámci programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné 
inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca. Projekt je plánovaný na tri roky s päťročnou udržateľnosťou. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Slovenská sedemnástka odohrá vo februári turnaj v nemeckom Füssene 
[27.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/slovenska-sedemnastka-odohra-vo-febru/443091-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Tréner Ján Lipiansky nominoval 23 hráčov, z toho šesť legionárov. 
Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov absolvuje začiatkom februára 

Turnaj 4 krajín v nemeckom Füssene. Na podujatí sa zúčastnia aj výbery Dánska, Švajčiarska a domáceho 
Nemecka. Tréner Ján Lipiansky nominoval 23 hráčov, z toho šesť legionárov. Turnaj sa uskutoční od 6. do 8. 
februára. Realizačný tím zverejní finálnu nominácia (20+2) 4. februára. Nominácia SR 17: Hráči: Samuel Kliment, 
Matej Marinov, Samuel Socha, Oliver Stümpel, Marek Šramaty (všetci MMHK Nitra), Michael Gregor, Luca 
Krakovský, Antonio Ožvald (všetci HC Slovan Bratislava), Jakub Demek, Michal Kapičák, Martin Tvrdoň (všetci 
HC Košice), Šimon Bečár, Šimon Miklovič (HK Dukla Trenčín), Daniel Ďuris (MHA Martin), Alex Šotek (HK ŠKP 
Poprad), Denis Malík (MHKM Skalica), Filip Kubiridžák (MsHKM Žilina), Filip Rajzík (VSK Technika Brno/ČR), 
Kevin Horváth (HC AZ Havířov/ČR), Róbert Bačo, Ľubomír Kupčo (obaja HC Karlovy Vary/ČR), Samuel Rajčan 
(HC Vítkovice Ridera/ČR), Boris Babeliak (VHK ROBE Vsetín/ČR) Náhradníci (na telefonické zavolanie): Oliver 
Benedikt, Maximilian Bubica (HC Slovan Bratislava), Šimon Šimko (HC ’05 Banská Bystrica), Samuel Bohunčák 
(MHA Martin), Filip Mešár, Maroš Mešár (obaja HK ŠKP Poprad), David Koška (MHKM Skalica), Erik Grič, Tim 
Danielčák (obaja HK Spišská Nová Ves), Daniel Ján Svitač (HK Dukla Trenčín), Marko Brumerčík (HKM Zvolen 

– mládež/MHA Martin), Ján Kocúr (MsHKM Žilina), Pavol Štetka (HC Dynamo Pardubice/ČR) Realizačný tím: 
manažér: Lukáš Pék tréner: Ján Lipiansky asistenti trénera: Michal Hreus, Marcel Šimurda tréner brankárov: 
Maximilian Bača kondičný tréner: Martin Babinec lekár: Rajmund Szikora masér: Michal Hrtús 

[Späť na obsah] 

 
 

11. V nominácii „osemnástky“ na Turnaj Vlada Dzurillu je aj šesť legionárov 
[27.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/432163/v-nominacii-osemnastky-na-turnaj-vlada-dzurillu-je-aj-sest-legionarov 

 
 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov absolvuje začiatkom januára Turnaj Vlada Dzurillu v 
Piešťanoch. 

Na podujatí sa zúčastnia aj výbery Nemecka, Švajčiarska a Bieloruska. Tréner Ivan Feneš nominoval dokopy 
26 hráčov, z toho šesť legionárov. Turnaj sa uskutoční od 3. do 9. februára. 

Nominácia tímu SR 18 na výcvikový tábor a Turnaj Vlada Dzurillu v Piešťanoch: 

https://www.teraz.sk/sport/slovenska-sedemnastka-odohra-vo-febru/443091-clanok.html
https://sport.aktuality.sk/c/432163/v-nominacii-osemnastky-na-turnaj-vlada-dzurillu-je-aj-sest-legionarov


Hráči: Ádám Beke, Oliver Ketner, Adam Lukošík, Richard Petráš (všetci HC Slovan Bratislava), Samuel Krajč, 
Rayen Petrovický, Marko Stacha, Roman Vaňo (všetci HK Dukla Trenčín), Jakub Šimko, Adrián Zubák (obaja HC 
’05 Banská Bystrica), Roman Faith, Matej Jacko (obaja HC Košice), Jakub Ragan (HK Mládež Michalovce), 
Šimon Nemec (HK Nitra), Tomáš Boľo (MŠK Púchov), Richard Nemec (MMHK Skalica), Gabriel Olejník (HK 
Spišská Nová Ves), Šimon Opatovský (HK Trnava), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Samuel Rehák (MsHKM 

Žilina), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec/ČR), Oliver Fatul (Tappara 
Tampere/Fín.), Samuel Kňažko, Juraj Slafkovský (obaja TPS Turku/Fín.), Matej Kašlík (Malmö Redhawks/Švéd.) 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): Kevin Jendroľ, Marek Raniak (obaja HC ’05 Banská Bystrica), Marco 
Ejem, Michal Jasenec, Lukáš Lipiansky (obaja HC Slovan Bratislava), Markus Michalík (MHk 32 Liptovský 
Mikuláš), Denis Bakala, Pavol Maťovčík, František Smidžár (všetci MHA Martin), Adam Stripai (HK Mládež 
Michalovce), Štefan Dlugoš, Ján Lukáč, Michal Stanček (všetci HK ŠKP Poprad), Marek Putala (MŠK Púchov), 
Patrik Litavec (HK Trnava), Jakub Sihelský (MsHKM Žilina), Mário Jamrich (HPK Hämeenlinna/Fín.), Adam 
Jombík (KooKoo/Fín.) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Florbalistky Sabinova bojovali, líder však duel otočil 
[27.01.2020; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; SZFB] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22311556/florbalistky-sabinova-bojovali-lider-vsak-duel-otocil.html 

 
 

Spišiačky ukazujú v poslednej dobe dobrú formu. 
Extraliga florbalistiek 
(3 fotografie) 
V Hyundai extralige florbalistiek sa v sobotu a nedeľu hralo 15. a 16. kolo. 
Konfrontácia minuloročných finalistov priniesla tesnú prehru Sabinova na pôde lídra z Pruského, hoci po 

dvoch tretinách ešte hostky viedli 3:1. 
Nitra jasne dominovala nad Michalovcami v dôležitom súboji o záchranu. 
Spišská Nová Ves vyhrala päťkrát z ostatných šiestich kôl a silnému Kysuckému Novému Mestu podľahla až 

po predĺžení. 
15. kolo: 
Pruské – Sabinov 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) 
Ján Motešický (tréner Sabinova): „Prvé dve tretiny sme boli lepším tímom a vyhrávali sme o dva góly. V tretej 

tretine dostala naša hráčka trest na 5 minút, čím sa dostal súper do hry a otočil zápas. Na konci sa strhla slovná 
potýčka medzi našou hračkou a rozhodcom, kde naša hráčka dostala červenú kartu, s ktorou nesúhlasíme.“ 

Sára Lemesányiová (brankárka a najlepšia hráčka Sabinova): „Dve tretiny sme hrali lepší florbal ako súperky. 
Na konci sme si zápas prehrali kvôli zbytočným vylúčeniam, ktoré boli diskutabilné, ale napriek tomu gratulujeme 
súperkám.“ 

Nitra – Michalovce 12:3 (5:1, 4:1, 3:1) 
Gerhard Puchír (tréner Michaloviec): „Výsledok hovorí za všetko. Žiaľ, niekedy je šport aj o tom, že jedno 

družstvo góly dáva, druhé nedáva. Nitra bola dnes lepšia, rýchlejšia na loptičke, ale výsledok je krutý. Až taký 
sme si našou hrou nezaslúžili.“ 

Michaela Vršková (kapitánka Michaloviec): „Ihrisko bolo pre nás ťažké, malé, strašne sa to šmýkalo, ale 
netreba sa na to vyhovárať. Súper bol bojovnejší, premieňal šance a zaslúžil si výhru.“ 

Spišská Nová Ves - Kysucké Nové Mesto 6:7 pp (2:1, 2:3, 2:2 – 0:1) 
Barbora Kocúrová (kapitánka a najlepšia hráčka Spišskej Novej Vsi): „Prvá tretina bola z našej strany dobrá. 

Dali sme dva góly a v druhej sa nám podarilo streliť ďalšie dva. Postupne nás súper začal tlačiť a po vlastných 
chybách sme sa dostali do remízy. Zápas nebol z môjho pohľadu zlý, ale každá z nás do toho mohla dať ešte 
viac. Berieme aspoň jeden bod, čo je lepšie ako prehra.“ 

Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Zápas ukázal, že sa stretli tímy v hernej forme. V prvej tretine sme 
vyvíjali tlak na súpera, viedli sme dokonca 4:1, no škoda, že sme si tento náskok neudržali. Celý zápas sme 
bojovali, hra bola vyrovnaná. Dúfam, že to bude pre nás ponaučenie.“ 

16. kolo: 
Nitra – Sabinov 3:10 (0:4, 1:1, 2:5) 
Ján Motešický (tréner Sabinova): „Na zápas sme prišli trošku neskoro, pretože sme si mysleli, že sa hrá v 

Mestskej hale na Klokočine. Trošku to ovplyvnilo začiatok, keď sme neboli v tempe, ale potom sme ho rozbehli 
veľmi dobre a dali sme štyri góly. V druhej tretine sme tlačili súpera 12-13 minút, kde gól visel na vlásku, avšak sa 
tak nestalo a súper kontroval. Tretiu tretinu sme len udržiavali výsledok a dali sme zahrať aj náhradníčky.“ 

Pruské – Michalovce 16:2 (7:0, 5:2, 4:0) 
Gerhard Puchír (tréner Michaloviec): „Bolo vidieť, že Pruské nastúpilo na zápas uvoľnenejšie, z čoho sa nám 

hlavne v prvej tretine darilo vytvárať si gólové akcie. Nedokázali sme ich však premeniť, čo sa s nami ťahá už 
niekoľko zápasov. Tretiu tretinu už ovládli domáce hráčky.“ 

Spišská Nová Ves – Partizánske 9:3 (3:0, 2:1, 4:2) 

https://presov.korzar.sme.sk/c/22311556/florbalistky-sabinova-bojovali-lider-vsak-duel-otocil.html


Timea Kožárová (najlepšia hráčka Spišskej Novej Vsi): „Od začiatku sme išli do zápasu s tým že musíme 
získať 3 body, darilo sa nám a dokázali sme streliť góly už v úvode. Musím pochváliť hráčky, veľmi mi pomohli v 
obrane.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Na súdoch pribudnú špeciálne vypočúvacie miestnosti pre deti 
[27.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/na-sudoch-pribudnu-specialne-vypoc/443014-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Špeciálne výsluchové miestnosti sú vzhľadom a vybavením prispôsobené a vytvorené tak, aby sa v nich 

výsluch realizoval spôsobom primeraným veku dieťaťa. 
Bratislava 27. januára (TASR) - Na súdoch pribudnú špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri vypočúvaní detí a 

obzvlášť zraniteľných obetí. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR tiež pracuje na vytvorení metodiky na zisťovanie 
názoru dieťaťa a zraniteľnej obete, na edukačnom programe a mediálnej kampani. “Cieľom projektu je zriadiť 
miestnosti na súdoch a vypracovať jednotlivé metodiky pre výsluch a vypočutie tak, aby deti a zraniteľné obete 
neboli sekundárne viktimizované a aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili vhodné podmienky počas 
súdneho konania. Tento projekt zabezpečí, aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre neho traumatizujúce,” 
vysvetlila riaditeľka odboru elektronizácie súdnictva Sekcie civilného práva na ministerstve spravodlivosti a 
odborná garantka programu Viera Gaschová Bačová. Ako obzvlášť zraniteľné obete sú zákonom definované 
okrem detí tiež osoby so špecifickým zdravotným postihnutím, obete sexuálne motivovaných trestných činov či 
obete trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby. Tiež osoby staršie ako 75 rokov. Výsluch zraniteľných 
obetí má osobitné pravidlá. Špeciálne miestnosti vzniknú na ôsmich súdoch. V rámci projektu MS SR ich 
vybudujú na Krajskom súd Prešov, Okresnom súde Prešov, Okresnom súde Bratislava II, Okresnom súde 
Galanta, Okresnom súde Zvolen, Okresnom súde Rimavská Sobota, Okresnom súde Rožňava a tiež na 
Okresnom súde Spišská Nová Ves. Okrem toho je súčasťou projektu vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru 

dieťaťa a obzvlášť zraniteľných obetí, mediálna kampaň, odovzdávanie skúseností v oblasti zisťovania názoru 
dieťaťa a výsluchu obzvlášť zraniteľných obetí. “V rámci vzdelávacieho programu absolvujú sudcovia dvojdňové 
školenie, ktoré im pomôže pri rozvoji ich osobnostných zručností v tejto problematike,” informujú pracovníci 
Tlačového odboru MS SR. Vzdelávací program sa podľa nich týka aj prokurátorov a mediátorov. Projekt 
Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán sa bude 
vzťahovať na rodinnoprávnu a trestnoprávnu agendu. Je financovaný z EEA a Nórskych fondov v rámci programu 
Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca a plánovaný na tri 
roky s päťročnou udržateľnosťou. Pravidlá vypočúvania detí v trestnom konaní upravujú medzinárodné zmluvy aj 
slovenské zákony. “Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho 
názor prihliadne. Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti,” uviedlo MS 
SR. “Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb,” doplnilo. K tomu, aby súdy a 
ďalšie subjekty, ktoré vykonávajú voči dieťaťu svoje práva a povinnosti, starostlivo posudzovali najlepší záujem 
dieťaťa, má podľa MS SR smerovať novela zákona o rodine účinná od 1. januára 2016. Postupy súdov a orgánov 
sociálnoprávnej ochrany detí upravuje aj zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Nové 
ustanovenie zákona o rodine zvýrazňuje, že pre dieťa je negatívna situácia, ak sa dostane do konfliktu lojality a 
tento konflikt lojality v ňom vyvolá pocit viny. “Renovovanie priestorov na súdoch, kde sa uskutočňujú súdne 
vypočúvania má prispieť k naplneniu práv dieťaťa,” konštatuje MS SR. Špeciálne výsluchové miestnosti sú 
vzhľadom a vybavením prispôsobené a vytvorené tak, aby sa v nich výsluch realizoval spôsobom primeraným 
veku dieťaťa. Na potrebu ich budovania koncom roka 2019 upozornila aj verejná ochrankyňa práv Mária 
Patakyová. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. V nominácii SR 18 na Turnaj Vlada Dzurillu je aj šesť legionárov 
[27.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/v-nominacii-sr-18-na-turnaj-vlada-dzuri/443090-clanok.html 

 
 

Ilustračná fotografia. Foto: TASR 
Turnaj sa uskutoční od 3. do 9. februára. 
Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov absolvuje začiatkom januára 

Turnaj Vlada Dzurillu v Piešťanoch. Na podujatí sa zúčastnia aj výbery Nemecka, Švajčiarska a Bieloruska. 

https://www.teraz.sk/slovensko/na-sudoch-pribudnu-specialne-vypoc/443014-clanok.html
https://www.teraz.sk/sport/v-nominacii-sr-18-na-turnaj-vlada-dzuri/443090-clanok.html


Tréner Ivan Feneš nominoval dokopy 26 hráčov, z toho šesť legionárov. Turnaj sa uskutoční od 3. do 9. februára. 
Nominácia tímu SR 18 na výcvikový tábor a Turnaj Vlada Dzurillu v Piešťanoch: Hráči: Ádám Beke, Oliver Ketner, 
Adam Lukošík, Richard Petráš (všetci HC Slovan Bratislava), Samuel Krajč, Rayen Petrovický, Marko Stacha, 
Roman Vaňo (všetci HK Dukla Trenčín), Jakub Šimko, Adrián Zubák (obaja HC ’05 Banská Bystrica), Roman 
Faith, Matej Jacko (obaja HC Košice), Jakub Ragan (HK Mládež Michalovce), Šimon Nemec (HK Nitra), Tomáš 
Boľo (MŠK Púchov), Richard Nemec (MMHK Skalica), Gabriel Olejník (HK Spišská Nová Ves), Šimon 

Opatovský (HK Trnava), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Samuel Rehák (MsHKM Žilina), Šimon Groch (HC 
Olomouc/ČR), Maxim Mastič (HC Oceláři Třinec/ČR), Oliver Fatul (Tappara Tampere/Fín.), Samuel Kňažko, Juraj 
Slafkovský (obaja TPS Turku/Fín.), Matej Kašlík (Malmö Redhawks/Švéd.) Náhradníci (na telefonické zavolanie): 
Kevin Jendroľ, Marek Raniak (obaja HC ’05 Banská Bystrica), Marco Ejem, Michal Jasenec, Lukáš Lipiansky 
(obaja HC Slovan Bratislava), Markus Michalík (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Denis Bakala, Pavol Maťovčík, 
František Smidžár (všetci MHA Martin), Adam Stripai (HK Mládež Michalovce), Štefan Dlugoš, Ján Lukáč, Michal 
Stanček (všetci HK ŠKP Poprad), Marek Putala (MŠK Púchov), Patrik Litavec (HK Trnava), Jakub Sihelský 
(MsHKM Žilina), Mário Jamrich (HPK Hämeenlinna/Fín.), Adam Jombík (KooKoo/Fín.) Realizačný tím: manažér: 
Branislav Varga tréner: Ivan Feneš asistenti trénera: Tibor Tartaľ, Boris Žabka konzultant: Dominik Guriš kondičný 
tréner: Matúš Dzian konzultanti: Dominik Guriš, Jozef Stümpel video analytik: Patrik Michnáč lekár: Jaroslav 
Hanulák maséri: Michal Bujňák, Maroš Solenský 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Na ôsmich súdoch pribudnú špeciálne miestnosti na vypočúvaní detí a 

zraniteľných osôb 
[27.01.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/osmich-sudoch-pribudnu-specialne-miestnosti-vypocuvani-deti-
zranitelnych-osob/2031686 

 
 

Bratislava 27. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
Na ôsmich súdoch na Slovensku pribudnú miestnosti určené na vypočúvanie detí a zraniteľných osôb. 

Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti 
Ilustračné foto: Na snímke budova Krajského súdu v Prešove 
Okrem miestností sa vďaka projektu Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia 

postavenia obetí a zraniteľných strán zabezpečí aj vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a 
zraniteľných obetí ako aj edukačný program a mediálna kampaň. 

„Cieľom projektu je zriadiť miestnosti na súdoch a vypracovať jednotlivé metodiky pre výsluch a vypočutie tak, 
aby deti a zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované a aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili 
vhodné podmienky počas súdneho konania. Tento projekt zabezpečí, aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre 
neho traumatizujúce,“ vysvetlila riaditeľka odboru elektronizácie súdnictva Sekcie civilného práva na ministerstve 
spravodlivosti a odborná garantka programu Viera Gaschová Bačová. 

Obzvlášť zraniteľné obete sú definované v zákone o obetiach a sú nimi napríklad deti, osoby so špecifickým 
zdravotným postihnutím, obete sexuálne motivovaných trestných činov, osoby staršie ako 75 rokov či obete 
trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby. 

Špeciálne miestnosti budú na Krajskom súde v Prešove a na okresných súdoch v Prešove, Bratislave II, 
Galante, Zvolene, Rimavskej Sobote, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. „Edukačný program bude zameraný na 

vytvorenie vzdelávacieho programu s cieľom zlepšiť vedomosti o zaobchádzaní s deťmi a obzvlášť zraniteľnými 
obeťami tak, aby sa zabránilo sekundárnej viktimizácii. V rámci programu absolvujú sudcovia dvojdňové školenie, 
ktoré im pomôže pri rozvoji ich osobnostných zručností v tejto problematike. Vzdelávací program sa týka aj 
prokurátorov a mediátorov,“ uvádza sa v tlačovej správe rezortu spravodlivosti. 

Projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných 
strán je financovaný z EEA a Nórskych fondov v rámci programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné 
inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca. Projekt je plánovaný na tri roky s päťročnou udržateľnosťou. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Slovenská „sedemnástka“ odohrá vo februári turnaj v nemeckom Füssene 
[27.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/432164/slovenska-sedemnastka-odohra-vo-februari-turnaj-v-nemeckom-
fussene 

https://www.hlavnespravy.sk/osmich-sudoch-pribudnu-specialne-miestnosti-vypocuvani-deti-zranitelnych-osob/2031686
https://www.hlavnespravy.sk/osmich-sudoch-pribudnu-specialne-miestnosti-vypocuvani-deti-zranitelnych-osob/2031686
https://sport.aktuality.sk/c/432164/slovenska-sedemnastka-odohra-vo-februari-turnaj-v-nemeckom-fussene
https://sport.aktuality.sk/c/432164/slovenska-sedemnastka-odohra-vo-februari-turnaj-v-nemeckom-fussene


 
 

Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov absolvuje začiatkom februára Turnaj 4 krajín v nemeckom 
Füssene. 

Na podujatí sa zúčastnia aj výbery Dánska, Švajčiarska a domáceho Nemecka. Tréner Ján Lipiansky 
nominoval 23 hráčov, z toho šesť legionárov. Turnaj sa uskutoční od 6. do 8. februára. Realizačný tím zverejní 
finálnu nominácia (20+2) 4. februára. 

Nominácia SR 17: 
Hráči: Samuel Kliment, Matej Marinov, Samuel Socha, Oliver Stümpel, Marek Šramaty (všetci MMHK Nitra), 

Michael Gregor, Luca Krakovský, Antonio Ožvald (všetci HC Slovan Bratislava), Jakub Demek, Michal Kapičák, 
Martin Tvrdoň (všetci HC Košice), Šimon Bečár, Šimon Miklovič (HK Dukla Trenčín), Daniel Ďuris (MHA Martin), 
Alex Šotek (HK ŠKP Poprad), Denis Malík (MHKM Skalica), Filip Kubiridžák (MsHKM Žilina), Filip Rajzík (VSK 
Technika Brno/ČR), Kevin Horváth (HC AZ Havířov/ČR), Róbert Bačo, Ľubomír Kupčo (obaja HC Karlovy 
Vary/ČR), Samuel Rajčan (HC Vítkovice Ridera/ČR), Boris Babeliak (VHK ROBE Vsetín/ČR) 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): Oliver Benedikt, Maximilian Bubica (HC Slovan Bratislava), Šimon 
Šimko (HC ’05 Banská Bystrica), Samuel Bohunčák (MHA Martin), Filip Mešár, Maroš Mešár (obaja HK ŠKP 
Poprad), David Koška (MHKM Skalica), Erik Grič, Tim Danielčák (obaja HK Spišská Nová Ves), Daniel Ján 

Svitač (HK Dukla Trenčín), Marko Brumerčík (HKM Zvolen – mládež/MHA Martin), Ján Kocúr (MsHKM Žilina), 
Pavol Štetka (HC Dynamo Pardubice/ČR) 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Slovenky na Turnaj štyroch krajín do Nórska s piatimi legionárkami 
[27.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/432171/slovenky-na-turnaj-styroch-krajin-do-norska-s-piatimi-legionarkami 

 
 

Slovenská hokejová reprezentácia žien absolvuje začiatkom februára Turnaj 4 krajín v nórskom Haldene. 
Na podujatí sa zúčastnia aj výbery Francúzska, Maďarska a domáceho Nórska. Tréner Matej Ševčík 

nominoval 22 hráčok, z toho päť legionárok. Turnaj sa uskutoční od 7. do 9. februára. 
Nominácia: 
Brankárky: Andrea Rišianová (HK Havrani Piešťany/HC ŠKP Bratislava), Andrea Lettrichová (Björklöven 

Umea/Švéd.) 
Obrankyne: Lucia Drábeková, Nina Kučerková, Lívia Kúbeková (všetky HC ŠKP Bratislava), Paula Cagáňová 

(HK Iskra Partizánske/MHK Martin), Alexandra Gaborčíková, Laura Šuliková (obe ŽHK Poprad), Diana Vargová 
(ŽHKm Zvolen/HC ŠKP Bratislava) 

Útočníčky: Lucia Halušková, Lucia Ištocyová, Tatiana Korenková, Barbora Schredlová (všetky HC ŠKP 
Bratislava), Júlia Matejková (HC ‘05 B. Bystrica/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Martina Staroňová (ŽHK Poprad), 
Michaela Hana Hajniková (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/Mládež HC 46 Bardejov), Annamária Suráková (HK 
Spišská Nová Ves/HC Spišská Nová Ves), Patrícia Ágoštonová (ŽHKm Zvolen), Nicol Čupková (Agidel 

Ufa/Rus.), Viktória Maskaľová (Bomo Thun/Švaj.), Romana Košecká (Karlskrona HK/Švéd.), Janka Hlinková 
(Skelleftea AIK/Švéd.) 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Vďaka sociálnemu podniku mesto Spišská Nová Ves ušetrí na odpratávaní 

snehu a upratovaní 
[27.01.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/vdaka-socialnemu-podniku-mesto-spisska-nova-ves-usetri-odpratavani-
snehu-upratovani/2030757 

 
 

Poprad 27. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Adriána Antošková) 
Založenie mestského sociálneho podniku pomáha mestu Spišská Nová Ves ušetriť peniaze. Hoci sa jeho 

fungovanie rozbieha od júna minulého roka len postupne, už teraz sa vďaka nemu rozpočet samosprávy na 
údržbu v súvislosti s odpratávaním snehu či upratovaním znížil. Postupne sa bude venovať aj ďalším činnostiam 

Ilustračné foto 
Ako ďalej agentúru SITA informoval riaditeľ MEPOS SNV, s. r. o., Tomáš Hamráček, podnik bude 

zabezpečovať služby, ktoré doteraz vykonávali externé spoločnosti. Sociálny podnik ich bude fakturovať so 

https://sport.aktuality.sk/c/432171/slovenky-na-turnaj-styroch-krajin-do-norska-s-piatimi-legionarkami
https://www.hlavnespravy.sk/vdaka-socialnemu-podniku-mesto-spisska-nova-ves-usetri-odpratavani-snehu-upratovani/2030757
https://www.hlavnespravy.sk/vdaka-socialnemu-podniku-mesto-spisska-nova-ves-usetri-odpratavani-snehu-upratovani/2030757


zníženou sadzbou DPH vo výške 10 percent. „Podnik má v súčasnosti 21 zamestnancov, z toho štyri 
znevýhodnené osoby a tri osoby so zdravotným postihnutím. Predovšetkým ide o zamestnancov určených na 
zabezpečenie čistoty mesta a údržby mestských objektov a prvkov,“ uviedol Hamráček. 

Záujem o prácu v sociálnom podniku v Spišskej Novej Vsi ľudia majú. Podľa Hamráčka tam evidujú desiatky 

žiadostí. „Dávame prácu osobám, ktoré mali problém si ju nájsť. A na jar ich plánujeme prijať oveľa viac na 
starostlivosť o zeleň,“ poznamenal s tým, že napriek vysokému počtu záujemcov, nie každý spĺňa požiadavky. 
Výhodou pri prijímaní do sociálneho podniku je sociálna odkázanosť a dlhodobá nezamestnanosť. Štát totiž na 
základe zákona o sociálnej ekonomike dotuje sociálnemu podniku mzdu znevýhodneným, zraniteľným osobám a 
osobám so zdravotnými ťažkosťami. „Podľa toho, koľko budeme mať práce, podľa toho budeme ešte naberať 
ľudí,“ povedal Hamráček. 

Vytvorením vlastného podniku môže mesto podľa neho lepšie koordinovať činnosti a pružnejšie reagovať na 
svoje potreby. „Je na rozhodnutí mesta, či sa vďaka nižším jednotkovým cenám rozhodne šetriť mestský rozpočet 
alebo rozšíri a zvýši objem činnosti. Ďalším plusom je, že sme sa zaviazali 100 percent zisku spoločnosti 
investovať späť do nákupu techniky a strojov, čím budeme môcť postupne rozšíriť predmet činností a tak 
poskytnúť komplexnejší balík služieb,“ vysvetlil. Mesto preto podľa Hamráčka obmedzilo dodávateľské zmluvy, 
ktoré ho viazali k odoberaným množstvám. Ako ďalej informoval, samospráva má s novým podnikom podpísané 
len rámcové dohody, zaplatí len toľko, koľko služieb bude reálne potrebovať. 

Mestský podnik vznikol v snahe zefektívniť, optimalizovať a zvýšiť pružnosť pri zabezpečovaní technických 
verejno-prospešných služieb pre mesto Spišská Nová Ves. Založený bol síce v júni 2019, štatút registrovaného 

sociálneho podniku mu bol však priznaný až v septembri, vďaka čomu získal možnosť čerpať mnohé finančné a 
technické formy pomoci. „Spolupodieľame sa na čistote mesta, na zimnej údržbe chodníkov a na technickom 
zabezpečení kultúrnych akcií, zabezpečujeme správu a údržbu dopravného značenia a mestských objektov ako 
detské ihriská a lavičky. Na jar začíname so starostlivosťou o verejnú zeleň,“ vymenoval riaditeľ spoločnosti. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Florbal: Kysucké extraligistky zostávajú druhé, Wild Girls Čadca s veľkým 

obratom 
[27.01.2020; mykysuce.sme.sk; Kysuce / Šport; 00:00; Marián Masaryk] 

 
https://mykysuce.sme.sk/c/22311130/florbal-kysucke-extraligistky-zostavaju-druhe-wild-girls-cadca-s-
velkym-obratom.html 

 
 

Kysuckým florbalistkám sa cez víkend darilo. 
Kysucké florbalistky v akcii 
(13 fotografií) 
V uplynulý víkend boli v akcii všetky ženské florbalové tímy v najvyšších slovenských súťažiach. 
Wild Girls Čadca vyhrali oba zápasy, pričom v tom druhom predviedli skvelý obrat proti Snipers. Extraligistky z 

Kysuckého Nového Mesta nezaváhali a udržali sa na druhom mieste v tabuľke. Ich B tím však utrpel jednu 
vysokú prehru od Bratislavčaniek. 

Extraliga žien 
Fbk Kométa Spišská Nová Ves – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:7 PP (2:1, 2:3, 2:2, 0:1) 

Góly: Majcherová 2, Semančíková 2, Valenčinová, Becková – Hlávková 3, Chupéková 2, Škvrndová, 
Faktorová 

KNM: Mládenková – Hlávková, L. Chupéková, K. Chupeková, Škvrndová, Faktorová, Gešová, Pudišová, 
Honíšková, Berešíková, Svrčková, Michalisková, Komzalová, Mlíchová. 

Prečítajte si tiež:Futsal: FC Debakel deklasoval Čadcu a zostáva na čele súťaže Čítajte 
Ema Škvrndová (kapitánka a najlepšia hráčka Kysuckého Nového Mesta): „Bol to pre nás veľmi náročný 

zápas. Tempo bolo rýchle, behali sme hore-dole. Nehrali sme zo začiatku to, čo sme mali, no napokon sme sa 
nakopli a začali sme dobiehať. Sme rady, že sa nám to podarilo dotiahnuť do víťazného konca.“ (szfb) 

Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Tretinu a pol sme hrali zle, čo mohlo byť tou skorou 
rannou cestou, no na to sa nejdeme vyhovárať. Prehrávali sme 1:4, no vrátili sme sa do zápasu. Začali sme 
behať, hrať. V predĺžení boli šance na jednej i na druhej strane a nakoniec to padlo do súperovej brány. Musím 
pochváliť Spišskú za dnešný výkon.“ (szfb) 

Fbk Tvrdošín – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:7 (1:1, 2:1, 3:5) 
Góly: Paňková, Spišiaková, Kovalíková 2, Buková, Dúbravská – Hlávková 3, L. Chupéková 2, Faktorová, 

Škvrndová 
KNM: Michalisková – Hlávková, L. Chupéková, K. Chupeková, Škvrndová, Faktorová, Gešová, Pudišová, 

Honíšková, Berešíková, Svrčková, Komzalová, Mlíchová. 
Ema Škvrndová (kapitánka Kysuckého Nového Mesta): „Bol to veľmi dramatický zápas od začiatku až do 

konca. V poslednom čase potrebujeme prehrávať dva a pol tretiny, aby sme začali naplno hrať. Som rada, že 
sme sa napokon nakopli v tretej tretine a doviedli zápas do víťazného konca. Podržala nás aj brankárka 
famóznym výkonom. Dúfam, že nabudúce to už bude lepšie a naplno od začiatku zápasu.“ (szfb) 

https://mykysuce.sme.sk/c/22311130/florbal-kysucke-extraligistky-zostavaju-druhe-wild-girls-cadca-s-velkym-obratom.html
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Prečítajte si tiež:Stolný tenis: Extraligistom z Čadce sa nedarilo, kysucké derby vo štvrtej lige Čítajte 
Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Dnešný zápas bol hlavne pre diváka zaujímavý. Hralo 

sa hore-dole v dobrej atmosfére. Pomohol k tomu aj veľmi solídny výkon Tvrdošína. Bolo vidno, že chce body. Ale 
musím dievčatá pochváliť za tretiu tretinu, že sa tlačili do brány a intenzívnejšie strieľali. Záver zase trošku 
dramatický, ale ustrážili sme si to, čo ma teší. Celkovo opäť veľmi slušný zápas.“ (szfb) 

Tabuľka Hyundai extraligy: 
1. ŠK 98 Pruské 15 12 0 1 2 141:64 37 
2. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 15 11 1 1 2 119:70 36 
3. NTS FK - ZŠ Nemšová 14 10 0 0 4 130:66 30 
4. FbC Predator Sabinov 14 9 1 0 4 117:61 29 
5. Fbk Tvrdošín 14 8 1 0 5 107:86 26 
6. Fbk Kométa Spišská Nová Ves 14 6 0 1 7 79:86 19 

7. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 15 4 0 0 11 66:105 12 
8. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 14 3 1 0 10 57:94 11 
9. FBK Harvard Partizánske 15 3 0 1 11 62:132 10 
10. Eastern Wings Michalovce 14 2 0 0 12 49:163 6 
1. liga žien 
JSC Wild Girls Čadca – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava „B" 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) 
Góly: Šutáková 3, Juricová 2, Gašparíková, Petráková, Cerchlanová – Lašáková 
Čadca: M. Poláčková – Šutáková, Juricová, Gašparíková, Petráková, Cerchlanová, Chovancová, Mariňáková, 

A. Poláčková, Hegyiová. 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto „B" – Snipers Bratislava 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) 
Góly: Gužíková 2, Mičudová, Veselá, Balážová, Šamajová – Macejáková 2, Hergottová, Bučičová 
KNM: Veselá – Gužíková, Mičudová, Balážová, Šamajová, Z. Priečková, M. Priečková, Hrubá, Šughová, 

Kretíková, Bajanková, Hagenová, Krkošková, Majcherová. 
JSC Wild Girls Čadca – Snipers Bratislava 8:7 (1:2, 0:3, 7:2) 
Góly: Petráková 2, Šutáková 2, Hegyiová, Juricová, Rechtoríková, Cerchlanová – Hergottová 3, Kratochvílová 

3, Bučičová 
Čadca: Drábová – Šutáková, Juricová, Rechtoríková, Petráková, Cerchlanová, Chovancová, Mariňáková, A. 

Poláčková, Hegyiová. 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto „B" – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava „B" 2:10 (1:4, 1:2, 0:4) 
Góly: Balážová 2 – Kľúčiková 6, Kadlecová 2, Mišíková, Juríková 
KNM: Veselá – Gužíková, Mičudová, Balážová, Šamajová, Z. Priečková, M. Priečková, Hrubá, Šughová, 

Kretíková, Bajanková, Hagenová, Krkošková, Majcherová. 
Prečítajte si tiež:VIDEO: Roman ukončil najdlhšie čakanie na gól v sezóne. Bol hviezdou zápasu! Čítajte 
Tabuľka: 
1. FBC A4ka Mikuláš Prešov 12 11 0 1 123:52 33 
2. FBC Slovan Rimavská Sobota 12 9 1 2 85:73 28 
3. Snipers Bratislava 13 9 0 4 87:48 27 
4. FBK Hornets Mútne 14 6 3 5 87:92 21 
5. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto “B” 13 6 1 6 84:84 19 
6. JSC Wild Girls Čadca 13 5 1 7 66:74 16 
7. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava “B” 13 4 0 9 47:87 12 
8. FBK BCF Dukla Banská Bystrica 12 2 2 8 46:70 8 
9. Cassovia Velesis Košice 12 1 0 11 45:90 3 
((piano)) 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Na ôsmich súdoch pribudnú miestnosti na vypočúvaní detí a zraniteľných 

osôb 
[27.01.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/22311492/na-osmich-sudoch-pribudnu-miestnosti-na-vypocuvani-deti-a-
zranitelnych-osob.html 

 
 

Špeciálne miestnosti budú súde v Prešove, Bratislave II, Galante, Zvolene, Rimavskej Sobote, Rožňave a 
Spišskej Novej Vsi. 

BRATISLAVA. Na ôsmich súdoch na Slovensku pribudnú miestnosti určené na vypočúvanie detí a 
zraniteľných osôb. 

Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti. 
Špeciálne miestnosti 

https://domov.sme.sk/c/22311492/na-osmich-sudoch-pribudnu-miestnosti-na-vypocuvani-deti-a-zranitelnych-osob.html
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Okrem miestností sa vďaka projektu Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia 
postavenia obetí a zraniteľných strán zabezpečí aj vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a 
zraniteľných obetí ako aj edukačný program a mediálna kampaň. 

„Cieľom projektu je zriadiť miestnosti na súdoch a vypracovať jednotlivé metodiky pre výsluch a vypočutie tak, 
aby deti a zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované a aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili 
vhodné podmienky počas súdneho konania. Tento projekt zabezpečí, aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre 
neho traumatizujúce,“ vysvetlila riaditeľka odboru elektronizácie súdnictva Sekcie civilného práva na ministerstve 
spravodlivosti a odborná garantka programu Viera Gaschová Bačová. 

Obzvlášť zraniteľné obete sú definované v zákone o obetiach a sú nimi napríklad deti, osoby so špecifickým 
zdravotným postihnutím, obete sexuálne motivovaných trestných činov, osoby staršie ako 75 rokov či obete 
trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby. 

Edukačný program 
Špeciálne miestnosti budú na Krajskom súde v Prešove a na okresných súdoch v Prešove, Bratislave II, 

Galante, Zvolene, Rimavskej Sobote, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. 

„Edukačný program bude zameraný na vytvorenie vzdelávacieho programu s cieľom zlepšiť vedomosti o 
zaobchádzaní s deťmi a obzvlášť zraniteľnými obeťami tak, aby sa zabránilo sekundárnej viktimizácii. V rámci 
programu absolvujú sudcovia dvojdňové školenie, ktoré im pomôže pri rozvoji ich osobnostných zručností v tejto 
problematike. Vzdelávací program sa týka aj prokurátorov a mediátorov,“ uvádza sa v tlačovej správe rezortu 
spravodlivosti. 

Projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných 
strán je financovaný z EEA a Nórskych fondov v rámci programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné 
inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca. 

Projekt je plánovaný na tri roky s päťročnou udržateľnosťou. 
[Späť na obsah] 
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