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Brankár Daniel Benkó (35) patrí medzi stálice futbalu vo Veľkých Ludinciach. Už 10 rokov je dôležitou 
postavou tímu a aj vďaka jeho výkonom získava klub dôležité body. 

Kedy ste začínal hrávať futbal? 

https://siacplus.sk/


- Začínal som keď som mal 11 alebo 12 rokov. Trošku neskoršie, lebo najprv som hral hádzanú. 
Kto vás k nemu priviedol? 
- K futbalu ma priviedol starý otec, ktorý takisto dlhé roky hral futbal. 
Vždy ste chceli byť brankárom? 
- Určite áno, už od začiatku ma ťahalo do brány. 
Kde ste futbalovo vyrastal? 
- Futbalovo som vyrastal doma, v Dvoroch nad Žitavou. Bolo to tu na dobrej úrovni, vtedy tu A mužstvo hralo 

tretiu ligu. Boli tu dobrí tréneri, ktorí mi veľa pomohli. Chcel by som vyzdvihnúť brankárskeho trénera Galla 
Zoltána a trénera Františka Farkaša, ktorý žiaľ už nie je medzi nami a ktorý ma naučil ako treba tvrdo trénovať. 

V ktorých kluboch ste pôsobili? 
- Hrával som v Dvoroch nad Žitavou, následne za KFC Komárno, MFK Nová Baňa a Veľké Ludince. 
V Ludinciach ste už desať rokov. Ako ste sa dostali do tohto klubu? 
- Do Ludiniec som sa dostal cez pána trénera Laca Éhna, 
Vek: 35 Daniel Benkó 
Znamenie: strelec Post: brankár Obľúbené jedlo: vyprážaný rezeň 
Obľúbený film: Prci, prci prcičky 
Stav: ženatý ktorý ma trénoval v Novej Bani a cez môjho manažéra Júliusa Mésároša, ktorý ma vtedy 

manažoval. 
Čo všetko ste už prežili s týmto tímom? 
- Asi už všetko. Výhry aj prehry. Desať rokov je desať rokov. Tento klub veľmi uznávam. Tretia liga sa tu robí 

veľmi dlho a dobre. Sú tu ľudia, ktorých si veľmi vážim. Musím povedať že každý rok tu bol krásny. Keď mám 
niečo vyzdvihnúť, tak určite pred štyrmi rokmi účinkovanie v Slovenskom pohári, keď sme najprv vyradili Nové 
Zámky, potom fortuna ligistu Senicu. Následne prišla Spišská Nová Ves. Vtedy sme už vedeli, že keď vyhráme, 

tak príde Slovan Bratislava. Tak sa to aj stalo, vyhrali sme 2:1, bolo to super a tak prišiel Slovan. Síce ten zápas 
sme prehrali, ale bol to úžasný zážitok. Mali sme vtedy asi najlepšie mužstvo. Na čele sme mali Miška Kubalu, 
ktorý bol pre mňa najlepší futbalista s akým som hral. 

Nie ste v klube aj najdlhšie? Ak nie, tak kto je v klube dlhšie ako vy? 
- Asi som tu najdlhšie ja, aj keď sú tu chalani, ktorí tu už boli skôr než ja, ale medzitým odišli na hosťovanie a 

potom sa vrátili. 
Dokedy by ste ešte chceli hrávať? 
- No chcel by som chytávať ešte dlho, keď ma zdravie pustí. A dúfam, že si ešte zahrám v jednom mužstve s 

mladším bratom. 
V poslednom zápase v Trnave ste pochytali viacero tutoviek a len vašou zásluhou sa podarilo získať bod za 

remízu? Ako to vidíte vy? 
- Je pravda že som mal dobrý deň v Trnave, ale futbal je kolektívna hra. Výsledky dosahuje celé mužstvo, nie 

len jeden hráč. 
Ako vnímate celú situáciu okolo koronavírusu? 
- Je to dosť vážna vec, ale musíme sa s tým vyrovnať a dodržiavať pokyny štátu a veriť v lepšom. 
Čo si myslíte aj o odložení zápasov na neurčito? 
- Podľa mňa to bolo dobré rozhodnutie. Bezpečnosť je prvoradá. 
Myslíte si, že sa súťaž dohrá? 
- Asi nie. Situácia je dosť vážna a každým dňom pribúdajú nové opatrenia. 
Pripravujete sa nejak individuálne? 
- Poviem pravdu. Niekedy si zahrám futbal vonku na dvore s mojim psíkom, to je moja príprava na futbal. 
Akoby ste zhodnotili jesennú časť sezóny? 
- Začiatok som mal veľmi zlý. Mal som zranenia kolena, nedarilo sa, ale ku koncu sme sa pozbierali. Ale ja 

osobne nie som spokojný. 
Čo hovoríte aj na nových hráčov v tíme? Ako sa zapracovali? 
- Podľa mňa dobre zapadli do kolektívu, ale máme čo zlepšovať. 
Určite fandíte aj nejakému klubu? Ktorý to je? Vraj ste aj psíka pomenoval Messi? 
- Áno, môj pes sa volá Leo Messi. Je to malý jazvečík. Fandím FC Barcelone, ale hlavne Messimu, lebo pre 

mňa je Messi futbalový génius. Proste, Messi je futbal, najlepší futbalista na svete. 
Bol ste aj na ich zápasoch? 
- Áno bol som Messiho pozrieť už trikrát. Naposledy v novembri, keď hrali proti Dortmundu, kde ukázal, že kto 

je najlepší futbalista. 
Aký to bol zážitok? 
- Fantastické, bolo tam 93000 divákov, ktorí naraz skandovali meno Messi. To je niečo neuveriteľné a 

neopísateľné. 
Načo sa nedá zabudnúť? 
- Keď Leo prejde cez štyroch, či piatich hráčov a ešte prihrá kamarátovi na gól. Je úžasné, čo dokáže s loptou. 
Máte svojho favorita aj na Slovensku? 
- Favorita na Slovensku nemám, len futbalu fandím. Na DAC (Dunajská Streda) som bol už párkrát pozrieť a 

atmosféra je veľmi dobrá. 
Chceli by ste na záver niečo dodať? 
- V prvom rade by som sa chcel poďakovať rodičom, že mi umožnili športovať a vďaka patrí aj manželke, lebo 

niečo pretrpí počas mojej kariéry. Bohužiaľ veľmi zle znášam prehry. 
Foto: 



Daniel Benkó je veľkým fanúšikom FC Barcelona a jeho najväčšej hviezdy Lea Messiho. Pomenoval po ňom 
dokonca aj svojho psa. 

Brankár Veľkých Ludiniec bol na zápase Barcelony už trikrát. Podarilo sa mu dokonca aj posadiť sa na 
striedačku tohto slávneho klubu. 

[Späť na obsah] 
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Sezónu majú predčasne za sebou aj basketbalisti BK Slávia Žilina, ktorí kvôli situácii s vírusom nemohli okúsiť 
vrchol sezóny. S trénerom žilinských basketbalistov sme sa porozprávali o ukončenej sezóne, v čom sa klub 
pohol dopredu, či vnímal kritiku na svoju osobu zo strany niektorých fanúšikov alebo ohľadom situácie s mladými 
hráčmi. Ivan Kurilla sa rozhovoril aj o tom, prečo muselo dôjsť k zmenám v kádri, kto ho potešil a čoho sa obáva v 
spojitosti s nasledujúcim dianím v športe. 

Pán tréner, pred sezónou ste predĺžili zmluvu so Žilinou a chceli ste pokračovať v načatej práci. Avizovala sa 
vízia budovať klub krok po kroku. Kam sa teda klub pohol po tejto sezóne? 

Snaha bola dopracovať do klubu viacero sponzorov, aby to nebolo len na pleciach Georga Trabelssieho a 
Juraja Málika. Ku klubu sa pripojili ďalší, či už pán Čuraj, alebo pán Majerský. To je pozitívum, teda budovanie tej 
akcionárskej časti. Dostali sme sa v tejto sezóne už aj na ranné tréningy do športovej haly, v ktorej aj hráme. To 
je veľký posun, čo sa týka športovej stránky. Dohodli sme sa s pánom Sirockým na spolupráci v rámci masérstva 
a regenerácie, ktorý bol k dispozícii na všetkých tréningoch. Tak by to malo v profesionálnom športe byť. 

Prejdime teraz rovno k výkonom tímu. Mužstvo zaznamenalo viaceré šnúry výhier i prehier. Čo to spôsobilo? 
Nastával hojdačkový efekt. V úvode sezóny sme mali viacero zápasov v domácom prostredí a boli sme po 

základnej fáze prípravy dobre pripravení. To, ako sme nastavili družstvo, bolo dobré. Príprava sa pretavila do 
výsledkov. Následne prišli, žiaľ, aj zmeny. Špaleta do určitej miery nespĺňal to, čo sme si predstavovali. Chýbala 
mi u neho ambicióznosť. Predsa išlo o mladého zahraničného hráča. Jeho ambície neboli také, aby na sebe 
pracoval a dostal sa vyššie. Aj potom, keď sme s ním ukončili spoluprácu, sa presunul do neambiciózneho 
slovinského mužstva, ktoré zo súťaže aj vypadlo. Tu začal hojdačkový efekt. Nového hráča potrebujete 
zapracovať do tímu a, samozrejme, vyskytli sa aj zranenia. Po jeho odchode sme cestovali do Spišskej Novej 
Vsi v zostave, ktorá bola oklieštená a, prirodzene, prišli aj prehry. 

Potom zas prišla víťazná séria, doplnili sme káder o Woodsa a Basabeho. Cítili sme, že pod košom sme sa 
potrebovali vystužiť, keďže aj iné tímy vyzerali na sklonku januára pomerne silne. Každý nový hráč si vyžaduje 
zapracovanie do kádra. Boli zápasy, kedy sme dokázali vyhrať ťažké stretnutia na palubovkách súperov alebo 
doma s Interom. Ťažko však niečo hodnotiť, keďže hlavná časť súťaže sa neodohrala. Tou je play-off a k tomu 
sme sa nedopracovali práve pre situáciu v štáte s súvislosti s koronavírusom. 

Žilinskú kostru tvorila dvojica Rožánek - Merešš. Čo ukázalo toto dobre zohraté duo v tejto sezóne? 
Hlavne úvod bol z ich strany dobrý. Obaja kombinujú školu s basketbalom a nikdy to nie je úplne ideálne. 
V momente, keď riešite aj štúdium, tak aj my musíme robiť nejaké ústupky pri skúškach, zápočtoch a 

podobne. Keď to zoberiem komplexne, tak úvod bol dobrý. Myslím si, že aj príprava tomu napomohla. Potom 
prišla ich nominácia do reprezentácie, čo je istý výsledok ich progresu. Z tohto pohľadu je to dobrá vizitka. Po 
reprezentačnej pauze prišli obaja ubití. Bolo na nich vidieť, že pocítili rozdiel medzi ligou a reprezentáciou. Viac-
menej sme ich po zrazoch dávali po mentálnej stránke dokopy. Bola to pre nich veľmi dobrá skúsenosť. Merešš 
po príchode z reprezentácie mal zdravotné problémy a zápas s Levicami hral so sebazaprením, zápas vo Svite 
nehral spolu s Basabem. Ešte predtým, než sme sa dozvedeli, aká bude teraz situácia, sme mu dali voľno, aby sa 
dal zdravotne dokopy. Ak ste zdravý a trénujete, tak je všetko v poriadku. Robo je stále pripravený po zdravotnej 
stránke. Vie udržať svoj zdravotný stav v kontinuálnom stave. Nevypadával z tréningu, ak vypadol, tak kvôli škole. 

Pri Hofericovi sa rátalo, že asi bude väčšou posilou ako reálne bol. Od Tota sa asi tiež čakalo viac… 
Keď sme stavali družstvo na začiatku sezóny, tak sme chceli zahraničného hráča. To sa podarilo, bol ním 

Dickson. Následne európskeho pivota, to bol Špaleta. Potom Slováka, ktorým bol Merešš a ideálne bolo mať ešte 
jedného Slováka, čo sa podarilo riešiť v podobe Hofericu. Áno, očakávali sme viac. Ten priestor dostal a bolo 
vidieť, že už má určitý vek. Podľa môjho názoru mal problém presadiť sa proti americkým hráčom iných tímom. 
Lukáš bol prínosom z pohľadu skúsenosti, ktorú predal mladým chalanom predovšetkým v tréningu. Pohľad na 
neho by sa dal rozdeliť na športový a ľudský. Z pohľadu výchovy mladých hráčov v tréningu alebo prvej lige, tak 
tam výrazne dopomohol etablovať sa mladíkom v seniorskom basketbale. 

U Olivera Tota bola najväčšia nevýhoda v tom, že neabsolvoval letnú prípravu, keďže mal ambíciu hľadať 
angažmán mimo Slovenska. Je to prospešné, pretože všetci slovenskí hráči by mali mať ambíciu hrať mimo 
Slovenska. Tí, ktorí nemajú, nie sú správne nastavení. Bol tu však opačný efekt a Oliverovi letná príprava 
chýbala. Prišiel na zápas s Lučencom, ktorý sme vyhrali o bod po predĺžení a výraznou mierou prispel k tomuto 
výsledku. Šťastie, že v zápase bol k dispozícii, pretože Wiggins si roztrhol stehenný sval a zranil sa tiež Jeftič. 
Nakoniec sme stretnutie vyhrali so štvoricou Slovákov a Dicksonom pod košom proti legionárskemu tímu 
Lučenca. Nastali polemiky smerom ku Slovákom. Ja sa nad tým pousmejem, pretože ak si pozrieme minutáž 



Tota, Merešša a Rožánka, tak je jasne vidieť koľko priestoru dostali. Áno, boli tu aj mladí hráči, ale musia spĺňať 
určité výkonnostné požiadavky. Preto sme aj vytvárali mužstvo v prvej lige. Tot sa snažil dobehnúť chýbajúcu 
letnú prípravu v tréningu. U neho je veľký potenciál, pretože na Slovensku nemáme rozohrávača jeho výšky. 
Postupne sa zapracoval a bolo to pre neho jednoduchšie v tom, že vedel, do akého prostredia prichádza. 

Keď sme už načrtli mladíkov, čo im chýba, aby sa uchytili v najvyššej súťaži? 
Pracovitosť z ich strany na tréningoch bola. Pochopili, že musia. Chceli sme to nastaviť tak, že obetujeme 

nejakú časť financií, aby mali možnosť hrať prvú ligu a vyhrať sa. Béčko nám slúžilo aj na to, aby sa hráči dali po 
úraze dohromady. Dôležité je, že musíme pripravovať hráča v juniorskej kategórii komplexne. Za posledné roky si 
pamätám množstvo hráčov, ktorých som viedol. Prichádzali oveľa lepšie pripravení z pohľadu mentálneho, 
fyzického, taktického aj basketbalového. Je tam množstvo atribútov, ktoré musí hráč spĺňať. Možno je to teraz aj 
generáciou, aby som nevravel, že je to len chyba systému na Slovensku. Ďuriš s Pažickým dostávali priestor, keď 
nám niekto vypadol. Bolo vidieť, že je to nad rámec ich basketbalových schopností. Chce to však čas, všetko má 
určitú postupnosť. 

V roku 2006 som mal v reprezentácii do 18 rokov Richarda Körnera, ktorý teraz hrá za Inter. Na Majstrovstvá 
Európy sa dostal ako trinásty hráč. Dnes je kapitánom reprezentácie. Pýtam sa, kde je generácia hráčov, ktorí 
boli v tom výbere pred ním. Bola tam plejáda hráčov, ktorá už dnes nehrá basketbal a bol v nej veľký potenciál. 
Tu je vidieť, ako je na tom systémovo slovenský basketbal. Hráči, ktorí dnes mali tvoriť gro reprezentácie, už 
nehrajú basketbal a živia sa niečím iným. Tým som chcel povedať, že z hráča, ktorý bol trinástym, sa stal 
reprezentant, ale musí na sebe poctivo pracovať. Mladí chalani teraz nemusia spĺňať atribúty, ktoré som 
vymenoval, pretože raz hrať extraligu budú, keďže je nedostatok slovenských hráčov. Naša rezerva sa dostala do 
nadstavby, no mala len jedno víťazstvo. Nerobili sme prvú ligu preto, aby sme tam hrali na výsledky, no ak v prvej 
lige dosiahnu z ôsmich zápasov jedno víťazstvo, tak ich samotná kvalita musí ešte rásť a to na tréningu. Nie sú 
pripravení, aby nastupovali tak, ako si to niektorí fanúšikovia mysleli. Musia ešte veľa trénovať. Ak v tréningu 
ukážu, že sú schopní, v zápase šancu dostanú. 

Závisí vyťaženie mladíkov do určitej miery aj od ambícií klubu? 
Bolo veľa kritiky, že majú hrať viac, no všetko je to o nastavení smerom k ambícii klubu. Osem družstiev v lige 

vyhlásilo, že chce hrať o prvú štvorku. Tento rok bola súťaž vyrovnaná, každý s každým dokázal vyhrať. Veľakrát 
boli rozdiely od druhého po siedme miesto v rozmedzí jedného bodu. Aj klub si musí nastaviť cieľ a tým bolo 
vyššie umiestnenie. To si vyžaduje kvalitu hráčskeho kádra. Úlohou trénera je, aby spojil výsledok s hraním 
mladých hráčov, čo je veľmi zložité, ak je kvalita mladých Slovákov oproti minulosti veľmi slabá. Mali možnosť 
vidieť, na čom musia ešte veľmi, veľmi popracovať v tréningovom procese. Spomeniem ešte aj Turzu, ktorého 
som viedol v reprezentácii. V mládežníckych kategóriách hral na zlom poste. On rozohrávačom nebude, pretože v 
mládeži nebol k tejto pozícii vedený. Veľakrát sa u mládežníkov spraví chyba, že sa im zle určí pozícia v kadetoch 
a junioroch. To isté je aj Pažický, ktorý nie je štvorka, ktorú hrával v mládeži. V seniorskom basketbale musí hrať 
pozíciu tri. Dvojku, teda pozíciu strelca - rozohrávača hrať nemôže, pretože to si vyžaduje čítanie pick and rollu, 
situácie na ihrisku a on nemá periférne videnie na takej úrovni. Štvorka nie je preto, lebo nemá na to výšku ani 
váhu. Tu som chcel len ozrejmiť, že v mládeži treba myslieť na budúcnosť pozície, ktorú bude hráč hrať a nie len 
v krátkodobom horizonte. Je to celoslovenský problém. 

Tohtoročný vývoj našich mladých bol dobrý. Samozrejme, klub si môže nastaviť filozofiu, že budeme hrať o 
ôsme - deviate miesto. Hráči tu budú len dvaja, traja zahraniční. Pri nastavení súťaže sa však nedostanete ďalej 
ako na ôsme miesto. Je otázkou, či ľudia, ktorí financujú basketbal, toto chcú. Ak to chcú a dajú do toho peniaze, 
tak potom môžu mladí hráči dostať priestor aj tridsať minút. Nemôžete však potom očakávať výraznejší výsledok. 
Sú to dve nádoby, ktoré sa nedajú spojiť v tejto dobe kvality slovenských mladých hráčov, ktorí prichádzajú z 
mládežníckych kategórií. Keď však porátame minúty Slovákov v iných tímov a našej trojice Tot - Merešš - 
Rožánek plus Hoferica v istých pasážach, tak si dovolím povedať, že sme oproti iným klubom patrili s Levicami a 
Interom k tímom, ktoré dali Slovákom pomerne veľký priestor. 

Rozobrali ste situáciu do hĺbky, čo je dobré, pretože sa kvôli tomuto valila kritika na vašu hlavu najmä na 
sociálnych sieťach od niektorých ľudí. Vnímali ste tlak na svoju osobu kvôli nedostatku príležitostí pre mladých 
hráčov? 

Som zvyknutý na tlak z minulosti, keď som trénoval euroligový Ružomberok. Kto pozná moju robotu, tak vie. 
Do Lučenca som priviedol mladého Pipíšku, ktorý sa svojej šance chopil a bol dobre nastavený od mládeže. 
Ukázal v tréningu, že hrať môže a v priebehu sezóny nastupoval v základnej zostave. Ďalším takým je Baldovský 
a ďalší hráči, ktorí prešli mojimi rukami v extralige. Smerujem k tomu, že kvalita slovenských hráčov padá z roka 
na rok. 

Áno, každý by už chcel koučovať a rozhodovať. Myslím si, že sme odviedli v klube veľmi dobrú robotu v rámci 
mladých hráčov. Spravili sme systémové kroky, aby sme mladým pomohli. Ak sa však rozhodne skupina ľudí, 
ktorí dávajú do basketbalu financie, že chce hrať na dvoch zahraničných a Slovákov, tak sa to môže tak spraviť. 
Dnes na rovinu poviem, že ak by sme hrali len so Žilinčanmi, tak osobne nevidím v žilinskom basketbale v 
budúcnosti hráčov, ktorí by mohli vojsť do prvého tímu. Teraz nechcem kritizovať prácu pána Iljaška a ďalších 
ľudí, ktorí v Žiline pracujú pre basketbal. Ich prácu, aj prácu Bohdana Iljaška si neskutočne vážim. Má veľmi ťažkú 
situáciu. Musí vybavovať haly a je to pre mňa nepredstaviteľné, aby trénoval zakaždým v inej hale a musel za 
tieto haly ešte platiť. Reprezentuje predsa mesto a z pohľadu iných žilinských klubov je toto pre mňa nemysliteľné 
a je to utópia. Na Slovensku už nie sú športové triedy. Kde sa vytratili? Za tie roky sa slovenský basketbal 
dopracoval do stavu, že v ňom nie je kvalita. 

Nie je to otázka aj smerom k samotným hráčom? 
Presne! Je to aj otázka na hráčov, koľko tomu obetujú. To je rozdiel medzi generáciou dvadsať rokov dozadu 

a teraz. Vidím to aj ako reprezentačný tréner. Viem si porovnať, čo bolo v reprezentácii v minulosti a teraz. Je to 



rapídny úpadok kvality. Je to výsledok toho, kde sme to dopracovali s mládežou za posledné roky, aj nastavenia 
zo strany štátu. Snažili sme sa to v Žiline vykompenzovať prvou ligou, aby mali chalani prax. Je však rozdiel, keď 
hráč hrá na tréningu proti Woodsovi alebo Basabemu alebo, keby mal hrať proti svojim rovesníkom. Chcem tým 
povedať, že aj na tréningu hráč rastie a ak nebude mať konkurenciu, tak sa nikam nepohne. Preto, keby sme si 
povedali, že ideme hrať len so Slovákmi, tak rast hráčov bude minimálny. 

Uvediem ako príklad aj Kubalu, ktorý bol reprezentačný shooting-guard (pozícia dva pozn. autora) a prišiel z 
Bánoviec. Prišiel študovať do Žiliny, no nevedel skombinovať školu s basketbalom. V októbri sme upustili od 
tréningov a sústredil sa len na školu. 

Niekedy hráči študovali, hrali basketbal a zvládali to. Uvediem príklad, ktorým je Žilinčan Ján Závodný (bývalý 
hráč Žiliny a v súčasnosti sekretár BK Slávia Žilina, pozn. autora), vyštudovaný inžinier. Popri škole hral aj 
basketbal a vtedy boli iné požiadavky oproti dnešku. Keď to dokázal on vtedy, tak si položme otázku, prečo to 
hráči dnes nedokážu. Som veľký zástanca toho, aby mladí hráči hrali, ale musia prísť aspoň čiastočne pripravení. 

Pod košom sme videli trojicu Basabe - Dickson - Woods. Ako hodnotíte výkony tohto amerického tria? 
Dickson prišiel na sklonku prípravy, pretože mu nevyšiel angažmán v druhej lige v Turecku, kde nedostával 

peniaze a priestor. Bola to liga nad jeho sily. Chceli sme ho na začiatku sezóny, ale nedohodli sme sa po 
finančnej stránke. Potom pochopil, že je dobré vrátiť sa do prostredia, ktoré pozná. Sme radi, že sme na začiatku 
ligy dokázali mať DeAndreho k dispozícii. Dickson má na zahraničného hráča veľmi dobrú povahu. Mal určité 
zdravotné problémy s kolenami, ktoré si nesie ešte z univerzitného basketbalu. Práve teraz je možno obdobie, 
kedy si to musí vyriešiť, keďže má viac času a je na ňom, ako k svojmu telu pristúpi. 

Woods a Basabe došli v priebehu sezóny. Mali sme v hre aj iné alternatívy, ktoré by teraz nebolo správne 
menovať. Basabe bol rýchla voľba, pretože prestup sa vedel rýchlo zrealizovať. Má veľký potenciál, ale ako hráč 
má aj mentálne výkyvy. 

V zápasoch proti Interu ukázal, že má ťah, má strelu a v rámci financií ukázal slušný potenciál. Chceli sme 
hrať v podkošovom priestore so štyrmi hráčmi, preto sme riešili tieto príchody. Všetko bolo smerované k play-off. 

Pozrime sa teraz na pozíciu rozohrávačov. Tam ste sa opierali najmä o Douga Wigginsa. 
Keď to zoberieme z pohľadu rozohrávačov, tak tam hrával aj Robo Rožánek. Robo je však skôr klasickou 

dvojkou, teda shooting-guardom, čo je jeho lepšia pozícia. Boli zápasy, kedy musel na pozícii rozohrávača 
odohrať nejaké zápasy a nebolo ich málo. Wigginsa sme brali v čase, keď sme nevedeli, že príde Tot. Wiggins 
ukázal, že už má skúsenosti a kvalitu. K nemu sa neskôr pripojil Tot. Samozrejme, nie všetci boli vždy v poriadku 
a keď nám niekto z týchto troch vypadol, tak dostával šancu aj mladý Ďuriš. U neho sme pracovali, aby vedel 
riadiť hráčov. Je však rozdiel riadiť hráčov v prvej lige a hráčov, ktorí už majú niečo za sebou. Bola to pre neho 
veľmi dobrá skúsenosť. 

Ste spokojný s výkonmi krídelníkov Jeftiča a Sappa? 
Sappa sme brali ako kvalitného strelca. Ukážka toho bola už príprave, keď sme porazili Opavu a práve on 

rozhodol. Keby bol Sapp zdravotne v poriadku, tak by tu ostal a bol by nosným hráčom tímu. Málokto videl, že 
Sapp mal zdravotný problém, ktorý si doniesol a snažili sme sa ho riešiť. V úvode sezóny sa to stabilizovalo, no 
čím sezóna bola dlhšia a hralo sa systémom streda - sobota, tak Sapp mal väčšie problémy. Jeho komplikácie sa 
týkali nervu, ktorý prechádzal z chrbtice do nohy a jeho pohyb bol strašne obmedzený. Využívali sme 
fyzioterapeutov, aby sme mu dokázali od jeho bolesti uľaviť. Došlo to do takého štádia, že sme si sadli a povedali 
sme si, že takto to ďalej nepôjde. Blížili sme sa k play-off a tam by to jeho noha určite nevydržala. Preto sme sa s 
ním museli rozlúčiť, aby sme na toto nedoplatili. Bola to spoločná iniciatíva. Boli zápasy, ktoré sme vyhrali jeho 
zásluhou. Šiel domov a nohu si dáva do poriadku. 

Jeftiča sme chceli ako hráča, pretože je Balkánec. Boli situácie, pri odchode Špaletu, keď zaskakoval na 
pozícii štyri. Mal svoje okamihy, aj strelecké, aj herné. Kým sme boli zohratí, bolo ho cítiť. Keď prišli noví hráči, 
každý hráč sa musel tomu prispôsobiť. S Jeftičom, z pozície prístupu a pochopenia pozície v tíme, problém nebol. 
Boli situácie, keď vedel dať 15-16 bodov a boli zápasy, keď mal päť, šesť otvorených striel a nepremenil ani 
jednu. V športe sú aj takéto dni. 

Rožánek a Merešš majú zmluvy na ďalšiu sezónu. Je to v súčasnej situácii veľmi predčasné hovoriť, ale 
ktorých hráčov uvidíme v ďalšej sezóne v drese Žiliny? 

Po takejto situácii ťažko povedať, ako sa k tomu postavia sponzori. Dnes poobede (rozhovor bol realizovaný 
16. marca, pozn. autora) majú zasadanie. Dnes každý zachraňuje vlastné firmy. Nikto nevie zodpovedať, či to 
prejde o tri týždne alebo o mesiac. Šport a kultúra bola prvá na odstrel, pretože to nie je nevyhnutné pre život. 
Druhé šlo školstvo, ktoré tiež teraz nie je prioritou. Funguje výroba, potraviny, lekárne, ktoré musia fungovať. Je 
ťažké povedať, čo bude. Je otázne, ako sa k tomu postavia ľudia, ktorí do toho dávajú peniaze. Vrcholom malo 
byť play-off a mali sme dostatok času, vyladiť potrebné veci. Merešš a Rožánek majú veľkú výhodu, že podpísali 
zmluvu na dva roky a môžu popri štúdiu hrať basketbal v rodnom meste. Plne si to uvedomujú. Chceli sme riešiť 
Dicksona pre budúcnosť, ktorý sa osvedčil ako hráč aj človek. S ním sme chceli rátať. Ak sa táto situácia upokojí, 
tak verím, že sa týmto smerom budeme uberať. 

Celý svet teraz zažíva náročnú situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Ako trávi čas hlavný 
kormidelník BK Slávia Žilina? 

Mal som v pláne ísť do Španielska, do Barcelony, kde som mal byť súčasťou tímu, ktorý vedie Svetislav Pešić 
(tréner FC Barcelona, pozn. autora). To sa momentálne nepodarí. Teraz je čas sledovať trendy v basketbale. 
Utrieďujem si materiály, venujem sa veciam, ktoré nemám možnosť cez sezónu robiť v súvislosti s basketbalom, 
keďže internet ide. Nie je to ľahká situácia. V piatok večer sme riešili ukončenie zmlúv s americkými hráčmi, 
pretože sme počuli slová prezidenta USA Donalda Trumpa o tom, že budú prijímať určité obmedzenia. Viete si 
predstaviť, v akej situácii tí hráči boli a čo sme ako klub zažívali. Práve dnes sa podarilo všetkým dostať domov. 
O to viac nás teší, že sme zvládli túto časť, pretože to bolo nesmierne náročné. Ja som sa vrátil domov v sobotu 



večer. Tento čas už využívam na sledovanie nových trendov v basketbale. Snažím sa byť zodpovedný voči 
ostatným. Musíme sa chrániť, toto nie je jednoduchá situácia. Pripravujem taktiež reprezentačné mužstvo do 20 
rokov a nad týmto rozmýšľam. Mali sme vybavené prípravné zápasy do Švédska, Poľska a Maďarska, čiže sme 
mali nastavené medzinárodné prípravné zápasy. Majstrovstvá sú na pláne v Gruzínsku v júli, tak uvidíme, či sa 
vôbec uskutočnia. 

Mužstvo sa nestihlo rozlúčiť s fanúšikmi. Čo by ste im touto cestou chceli odkázať? 
Chcem sa im poďakovať. Zdravé jadro, ktoré tam je, bolo pri nás v zlom aj v dobrom. Je mi ľúto, že sme pre 

nich nemohli pripraviť záver. Nachádzali sme sa na piatom mieste v tabuľke a mali sme zápas k dobru. V 
podstate sme s trinástimi prehrami boli narovnako s tretím Lučencom. Bolo by to veľmi zaujímavé pre divákov aj 
pre nás. 

Celá základná časť je prípravou na to, akým spôsobom bude mužstvo nastavené na play-off. Škoda, že sme 
sa k tomuto nedokázali dopracovať. Mrzí ma to najmä kvôli našim fanúšikom, ktorí s nami vycestovali aj na 
vonkajšie stretnutia. Postupne sa tu vybudoval fanklub, ktorý má kvalitu, ľudí, ktorí majú srdiečko pre basketbal, a 
to ma najviac teší. Snažil som sa spraviť všetko pre to, aby sme sa na play-off nastavili. Aj keď sme prehrali o 
jeden bod s Levicami, tak som veril, že do play-off budeme nachystaní. Že tam ukážeme, že správne trénujeme a 
že pre fanúšikov zabojujeme o čo najlepší výsledok. Bohužiaľ, nedokázali sme sa tam dostať práve pre situáciu, 
ktorá nastala na celom svete. Verím, že v ďalšej sezóne takáto situácia nenastane. Nech si naši fanúšikovia teraz 
oddýchnu a pripravia sa na ďalšiu. Chcem im ešte raz veľmi poďakovať. 

Ivan Kurilla, tréner BK Slávia Žilina. Foto: Daniel Stehlík/Cvak.sk 
Trénera Ivana Kurillu mrzí, že fanúšikov nemohli potešiť stretnutiami play-off. Foto: Daniel Stehlík/Cvak.sk 
Odchovanci Jakub Merešš a Róbert Rožánek patrili k oporám Slávie. Foto: Daniel Stehlík/Cvak.sk 
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3. Na severe Slovenska v utorok primrzne, objaviť sa môžu aj záveje 
[23.03.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 17:55; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/775906/na-severe-slovenska-v-utorok-primrzne-objavit-sa-mozu-aj-zaveje 

 
 

V niektorých lokalitách môžu byť teploty nižšie ako -10 stupňov. 
Počas utorka 24. marca by malo najmä v severnej časti Slovenska mrznúť. Teploty by v niektorých lokalitách 

mohli ojedinele dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu -15 až -16 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. 

„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ 
tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od utorka od 2.00 do 7.00 h. Výstraha 
platí pre okresy Čadca, Žilina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, 
Dolný Kubín, Levoča, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

V noci z utorka na stredu (25. 3.) by malo na severe krajiny mrznúť ešte viac. Teploty tam môžu ojedinele 
klesnúť aj na -18 stupňov Celzia. 

Počas utorka sa v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja očakáva aj výskyt 
snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre 
dopravné aktivity. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Jar? Zabudnite. Desivá predpoveď počasia: Úroda je ohrozená, teploty 

klesnú aj na -18 °C 
[23.03.2020; dnes24.sk; Eliška Šándorová; 17:45; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/desiva-predpoved-na-najblizsie-dni-ohrozena-uroda-teploty-klesnu-aj-na-18-c-
357397 

 
 

Počas utorka 24. marca bude najmä na severe poriadne mrznúť. Ešte horšie to vyzerá v strede týždňa. 
Naše územie sa dostalo už v nedeľu do studeného prúdenia a tvorilo sa niekoľko snehových prehánok. Mnohí 

sa tak v pondelok ráno zobudili do bieleho rána. 
Zrážky by počas noci z pondelka na utorok mohli priniesť niekoľko centimetrov nového snehu, nakoľko teploty 

budú pod bodom mrazu a začne sa vytvárať snehová pokrývka. 

https://www.aktuality.sk/clanok/775906/na-severe-slovenska-v-utorok-primrzne-objavit-sa-mozu-aj-zaveje
https://www.dnes24.sk/desiva-predpoved-na-najblizsie-dni-ohrozena-uroda-teploty-klesnu-aj-na-18-c-357397
https://www.dnes24.sk/desiva-predpoved-na-najblizsie-dni-ohrozena-uroda-teploty-klesnu-aj-na-18-c-357397


Počas utorka 24. marca by malo najmä v severnej časti Slovenska mrznúť. Teploty by v niektorých lokalitách 
mohli ojedinele dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu –15 až –16 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. 

„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ 
tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od utorka od 2.00 do 7.00 h. 

Výstraha platí pre okresy Čadca, Žilina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Martin, 
Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Levoča, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

V noci z utorka na stredu (25. 3.) by malo na severe krajiny mrznúť ešte viac. Teploty tam môžu ojedinele 
klesnúť aj na –18 stupňov Celzia. 

Počas utorka sa v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja očakáva aj výskyt 
snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre 
dopravné aktivity. 

Pozrite si v galérii, ako zasypal sneh mestá Košice a Poprad. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Posledný úder tohtoročnej zimy?! SHMÚ varuje pred mrazom a poriadne 

nízkymi teplotami 
[23.03.2020; cas.sk; Čas.sk; 17:32; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/961226/posledny-uder-tohtorocnej-zimy-shmu-varuje-pred-mrazom-a-poriadne-
nizkymi-teplotami/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Počas utorka 24. marca by malo najmä v severnej časti Slovenska mrznúť. Teploty by v niektorých lokalitách 

mohli ojedinele dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu -15 až -16 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. 

“Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,” 
tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od utorka od 2.00 do 7.00 h. Výstraha 
platí pre okresy Čadca, Žilina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, 
Dolný Kubín, Levoča, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

V noci z utorka na stredu (25. 3.) by malo na severe krajiny mrznúť ešte viac. Teploty tam môžu ojedinele 
klesnúť aj na -18 stupňov Celzia. 

Počas utorka sa v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja očakáva aj výskyt 
snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre 
dopravné aktivity. 

0 
Foto: 
Zima ešte definitívne neodišla (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 
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6. Aby rodina zostala spolu, potrebuje pomoc začať odznova 
[23.03.2020; etrend.sk; eTREND; 00:00; PR] 

 
https://www.etrend.sk/firmy/aby-rodina-zostala-spolu-potrebuje-pomoc-zacat-odznova.html 

 
 

Inzercia | Poskytujú dočasný domov rodičom v ťažkej životnej situácii, pomáhajú im postaviť sa opäť na 
vlastné nohy a predovšetkým zabraňujú umiestneniu ich detí do detských domovov. 

Zdroj: Úsmev ako dar 
To je poslaním Centier pre obnovu rodiny, ktoré okrem strechy nad hlavou klientom ponúkajú sociálne, 

psychologické, či odborné poradenstvo. 
Podľa zistení organizácie Úsmev ako dar, v súčasnosti žije v ústavnej starostlivosti viac ako 5 000 detí, vyše 

polovica z nich by sa pritom mohla vrátiť k rodičom, ak by sa rodine niekto systematicky venoval a podal jej 
pomocnú ruku. Čoraz väčší počet rodín v ohrození a detí v inštitúciách preto volá po zmene filozofie práce s 
rodinou a po hľadaní nových zdrojov a ciest, ako jej pomôcť zostať spolu. Úsmev ako dar začal pracovať s 
modelom Stretnutí rodinného kruhu, ktoré zorganizoval už pre 180 rodín v kríze, ich úspešnosť je viac ako 92 %. 
Stále však nie sú samozrejmou súčasťou systému. 

https://www.cas.sk/clanok/961226/posledny-uder-tohtorocnej-zimy-shmu-varuje-pred-mrazom-a-poriadne-nizkymi-teplotami/
https://www.cas.sk/clanok/961226/posledny-uder-tohtorocnej-zimy-shmu-varuje-pred-mrazom-a-poriadne-nizkymi-teplotami/
https://www.etrend.sk/firmy/aby-rodina-zostala-spolu-potrebuje-pomoc-zacat-odznova.html


„Väčšina rodičov túži byť dobrými rodičmi, mnohí to však nedokážu bez pomoci a podpory druhých. To ale 
neznamená, že nechcú. Úsmev ako dar vidí ako jedno z riešení zaangažovanie širokej rodiny a komunity do 
procesu plánovania a rozhodovania o dieťati v ich strede, budovanie spolupatričnosti a posilnenie vzťahov. U nás 
na to využívame tzv. Stretnutia rodinného kruhu, aby už zodpovednosť za osud ohrozeného dieťaťa nemusel 
niesť iba jeden sociálny pracovník,“ vysvetlil Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti Úsmev ako 
dar. 

Model Stretnutí rodinného kruhu odbremeňuje preťažených sociálnych pracovníkov od jednostranných 
závažných rozhodnutí, ktoré musia často urobiť bez možnosti hlbšieho poznania fungovania širšieho rodinného 
systému. Hoci zodpovednosť za riešenie problémov zostáva na rodine a jej blízkych, dôležitú úlohu v procese 
zohrávajú práve sociálni pracovníci a ostatní zainteresovaní profesionáli. „Celosvetovo sa neustále potvrdzuje, že 
najdôležitejšou podmienkou úspechu pri práci s ohrozenými rodinami je kvalita vzťahu medzi rodinou dieťaťa a 
zodpovednými profesionálmi. Kľúčovým faktorom je to, či sa svet profesionálov odváži prijať víziu rodinnej 
skupiny ako sprievodcu pri zabezpečovaní potrebnej pomoci,“ zdôraznil Rob Van Pagée, implementátor a hlavný 
metodik Family Group Conference pre Európu, člen boardu International Institute for Restorative Practices, Eigen 
Kracht Centrale, ktorý tento model práce zaviedol v Holandsku a pomáha ho implementovať vo viacerých 
európskych krajinách. 

Základným predpokladom pre každú rodinu v kríze, je však mať strechu nad hlavou. Úsmev ako dar preto 
prevádzkuje 7 Centier pre obnovu rodiny v rôznych kútoch Slovenska, v ktorých už pomohli 255 rodinám, 469 
deťom a 218 mladým dospelým. Pred rokom prvých obyvateľov privítalo konečne aj takéto zariadenie v 
Bratislave. Je určené predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou, alebo im takáto 
situácia hrozí. Kapacita zariadenia je 17 osôb v štyroch samostatných bytových jednotkách. ,,Momentálne naše 
zariadenie využívajú 4 rodiny, spolu je to 5 dospelých a 10 detí. Sme radi, že im môžeme poskytnúť nielen 
ubytovanie, ale aj sociálne, psychologické či iné odborné poradenstvo. Vďaka nášmu zázemiu rodiny 
sprevádzame na zložitej životnej ceste tak, aby sa im situácie, ktoré ich priviedli do krízového stavu, neopakovali,“ 
priblížila Mária Soboličová z Úsmevu ako dar. 

Rodiny prichádzajú do centra s rôznymi príbehmi. ,,Vyrástla som v detskom domove, sama sa starám o tri 
deti, dve chodia do školy a s tou najmladšou som na rodičovskej dovolenke. Prešla som už šiestimi krízovými 
centrami, ale v tomto úsmeváckom je to zatiaľ najlepšie. Veľmi si vážim podpory, ktorej sa nám tu už rok dostáva. 
Bez ich pomoci by som určite prišla o deti, skončili by v detskom domove a ja možno aj na ulici. Tu som opäť 
začala veriť, že môžem začať od znova a snívam o vlastnom bývaní,“ rozpráva svoj príbeh pani Stanka (34). ,,V 
rámci možností sa nám tu býva dobre. Muž pracuje v pekárni, ja sa starám o ročné dvojičky, pričom synček má 
zdravotné ťažkosti súvisiace s krvácaním do mozgu. Pochádzame zo Spišskej Novej Vsi, do Bratislavy sme 

prišli za lepším zárobkom. Žiaľ, naša situácia sa nevyvinula dobre a preto sme vďační, že tu môžeme byť. A veľmi 
sme sa potešili, že do budovy prestalo zatekať, keďže sa podarilo opraviť strechu,“ hovorí pani Zuzana (37). 

Zriadenie takéhoto centra však nie je jednoduché. Kúpa budovy centra a jeho rekonštrukcia si vyžiadali 
83.000 euro, preto projekt finančne podporili viacerí partneri. Medzi nimi bol aj Arcibiskupský úrad s výťažkom zo 
siedmeho ročníka Svätomartinskej zbierky, ktorá bola prerozdelená aj do ostatných centier na Slovensku. 
Výrazne finančne prispelo tiež Katolícke hnutie žien Slovenska výnosom z charitatívneho podujatia Podeľme sa v 
roku 2016, ale aj Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá zabezpečila obnovu strechy. ,,Myslíme si, že dom bez strechy je 
ako dieťa bez rodiča. Pomoc bratislavskému centru Úsmevu ako dar je našou srdcovou záležitosťou. Aj z 
príbehov našich klientov, ktorým sme sa postarali o novú alebo vynovenú strechu nad hlavou, totiž vieme, že 
niekedy samotný úsmev ako dar pre človeka v núdzi nestačí. Mnohí potrebujú aj hmotnú pomoc a preto sme boli 
s radosťou súčasťou tohto projektu. Dúfame, že pod touto novou strechou im život začne písať aj nový a lepší 
príbeh,“ povedal Radovan Slobodník, hovorca Prvej stavebnej sporiteľne. 

Úsmev ako dar v súčasnosti aktívne podporuje až 353 biologických rodín, v ktorých sa nachádza cez 1057 
detí vrátane rodín mladých dospelých a podporuje 148 náhradných rodín, v ktorých vyrastá 350 detí. ,,Sme 
najšťastnejší vtedy, ak sa nám podarí zvrátiť osudy rodín, ktorým reálne hrozilo, že ich deti budú vyňaté a 
umiestnené do CDR. Vďaka našim partnerom môžu tieto deti stráviť bezpečné detstvo vo vlastnej rodine,“ uzavrel 
Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako dar. 

Viac informácií o Centrách pre obnovu rodiny nájdete na www.usmev.sk. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Hudáček by mal mať slovenského spoluhráča, Bakoš má podľa Rusov 

namierené do Spartaka Moskva 
[23.03.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/440703/julius-hudacek-by-mal-mat-slovenskeho-spoluhraca-martin-bakos-ma-
podla-rusov-namierene-do-spartaka-moskva-khl 

 
 

Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš a český krídelník Lukáš Radil by mali v nasledujúcej sezóne KHL 
posilniť káder Spartaka Moskva. 

https://sport.aktuality.sk/c/440703/julius-hudacek-by-mal-mat-slovenskeho-spoluhraca-martin-bakos-ma-podla-rusov-namierene-do-spartaka-moskva-khl
https://sport.aktuality.sk/c/440703/julius-hudacek-by-mal-mat-slovenskeho-spoluhraca-martin-bakos-ma-podla-rusov-namierene-do-spartaka-moskva-khl


Podľa portálu športovej sekcie ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti nahradí spomenutá dvojica lotyšské duo 
Martiňš Karsums, Kaspars Daugaviňš. Platnú zmluvu so Spartakom na ročník 2020/2021 má aj slovenský 
brankár Július Hudáček. 

Prečítajte si tiež 
Komentár: Verme, že aj v Rusku vyhrá zdravý rozum 
Dvadsaťdeväťročný Bakoš bol v uplynulej sezóne najproduktívnejším hráčom Admiralu Vladivostok, keď v 61 

zápasoch nazbieral 42 bodov (19+23). V rámci kanadského bodovania celej súťaže patrila rodákovi zo Spišskej 
Novej Vsi 15. priečka. Slovenský reprezentant v minulosti nastupoval v KHL aj za Slovan Bratislava, Červenú 

hviezdu Kchun-lun a HK Soči. 
Rovnako 29-ročný Radil pôsobí od predvlani v organizácii San Jose Sharks, ale za “žralokov” odohral v 

zámorskej NHL iba 56 zápasov so ziskom 11 bodov (7+4). V aktuálnej sezóne dostával priestor prevažne v AHL. 
Odchovanec Pardubíc hrával pred odchodom do zámoria práve v Spartaku Moskva. Počas troch ročníkov si 
pripísal 168 štartov s bilanciou 41+62. 

Moskovský Spartak v sezóne 2019/2020 stroskotal hneď v prvom kole play-off, keď v sérii s Dinamom Moskva 
prehral 2:4 na zápasy. V základnej časti obsadil tím vedený Olegom Znarokom v Západnej konferencii piate 
miesto. 

Boris Valábik prijal výzvu #stayathomechallenge: 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
KHL / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
Barys Nur-Sultan Barys 
zrušený 
Sibir Novosibirsk Sibir 
SKA St. Petersburg SKA 
zrušený 
Jokerit Helsinki Jokerit 
AK Bars Kazaň AK Bars 
odložený 
Salavat Yulaev UFA Salavat Yulaev 
CSKA Moskva CSKA 
odložený 
HC Dynamo Moskva D. Moskva 
Barys Nur-Sultan Barys 
zrušený 
Sibir Novosibirsk Sibir 
SKA St. Petersburg SKA 
zrušený 
Jokerit Helsinki Jokerit 
AK Bars Kazaň AK Bars 
odložený 
Salavat Yulaev UFA Salavat Yulaev 
CSKA Moskva CSKA 
odložený 
HC Dynamo Moskva D. Moskva 
Sibir Novosibirsk Sibir 
zrušený 
Barys Nur-Sultan Barys 
Jokerit Helsinki Jokerit 
zrušený 
SKA St. Petersburg SKA 
Salavat Yulaev UFA Salavat Yulaev 
odložený 
AK Bars Kazaň AK Bars 
HC Dynamo Moskva D. Moskva 
odložený 
CSKA Moskva CSKA 
Sibir Novosibirsk Sibir 
odložený 
Barys Nur-Sultan Barys 
Jokerit Helsinki Jokerit 
zrušený 
SKA St. Petersburg SKA 
Salavat Yulaev UFA Salavat Yulaev 



odložený 
AK Bars Kazaň AK Bars 
Zobraz viac zápasov 
Celý program KHL >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_vstupny_bonus_3nasobok_vkladu’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Na severe krajiny bude mrznúť: Meteorológovia varujú pred snehovými 

jazykmi 
[23.03.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1871689/Na-severe-krajiny-bude-mrznut-Meteorologovia-varuju-pred-
snehovymi-jazykmi 

 
 

BRATISLAVA – Počas utorka 24. marca by malo najmä v severnej časti Slovenska mrznúť. Teploty by v 
niektorých lokalitách mohli ojedinele dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu -15 až -16 stupňov Celzia. Informuje o 
tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. 

“Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,” 
tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od utorka od 2.00 do 7.00 h. Výstraha 
platí pre okresy Čadca, Žilina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, 
Dolný Kubín, Levoča, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

Najlepšiu predpoveď počasia nájdete na predpovede.topky.sk. 
V noci z utorka na stredu (25. 3.) by malo na severe krajiny mrznúť ešte viac. Teploty tam môžu ojedinele 

klesnúť aj na -18 stupňov Celzia. Počas utorka sa v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a 
Žilinského kraja očakáva aj výskyt snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje podľa meteorológov 
potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. 

Zdroj: SHMÚ 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Na severe krajiny bude mrznúť: Meteorológovia varujú pred snehovými 

jazykmi 
[23.03.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1871689/Na-severe-krajiny-bude-mrznut–Meteorologovia-varuju-pred-
snehovymi-jazykmi 

 
 

BRATISLAVA – Počas utorka 24. marca by malo najmä v severnej časti Slovenska mrznúť. Teploty by v 
niektorých lokalitách mohli ojedinele dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu -15 až -16 stupňov Celzia. Informuje o 
tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. 

“Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,” 
tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od utorka od 2.00 do 7.00 h. Výstraha 
platí pre okresy Čadca, Žilina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, 
Dolný Kubín, Levoča, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

Najlepšiu predpoveď počasia nájdete na predpovede.topky.sk. 
V noci z utorka na stredu (25. 3.) by malo na severe krajiny mrznúť ešte viac. Teploty tam môžu ojedinele 

klesnúť aj na -18 stupňov Celzia. Počas utorka sa v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a 
Žilinského kraja očakáva aj výskyt snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje podľa meteorológov 
potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. 

Zdroj: SHMÚ 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Bakoš mení dres, mal by sa stať spoluhráčom Júliusa Hudáčka 
[23.03.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - KHL; 00:00; SITA] 

https://www.topky.sk/cl/10/1871689/Na-severe-krajiny-bude-mrznut-Meteorologovia-varuju-pred-snehovymi-jazykmi
https://www.topky.sk/cl/10/1871689/Na-severe-krajiny-bude-mrznut-Meteorologovia-varuju-pred-snehovymi-jazykmi
https://www.topky.sk/cl/10/1871689/Na-severe-krajiny-bude-mrznut--Meteorologovia-varuju-pred-snehovymi-jazykmi
https://www.topky.sk/cl/10/1871689/Na-severe-krajiny-bude-mrznut--Meteorologovia-varuju-pred-snehovymi-jazykmi


 
https://sport.sme.sk/c/22365497/martin-bakos-sa-moze-stat-spoluhracom-juliusa-hudacka.html 

 
 

Bakoš má za sebou skvelú sezónu. 
BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš a český krídelník Lukáš Radil by mali v nasledujúcej 

sezóne KHL posilniť káder Spartaka Moskva. 
Podľa portálu športovej sekcie ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti nahradí spomenutá dvojica lotyšské duo 

Martiňš Karsums, Kaspars Daugaviňš. Platnú zmluvu so Spartakom na ročník 2020/2021 má aj slovenský 
brankár Július Hudáček. 

Súvisiaci článokBoston môže mať problém s brankárami, Rask uvažuje o konci kariéry Čítajte 
Dvadsaťdeväťročný Bakoš bol v uplynulej sezóne najproduktívnejším hráčom Admiralu Vladivostok, keď v 61 

zápasoch nazbieral 42 bodov (19+23). 
V rámci kanadského bodovania celej súťaže patrila rodákovi zo Spišskej Novej Vsi 15. priečka. Slovenský 

reprezentant v minulosti nastupoval v KHL aj za Slovan Bratislava, Červenú hviezdu Kchun-lun a HK Soči. 
Rovnako 29-ročný Radil pôsobí od predvlani v organizácii San Jose Sharks, ale za “žralokov” odohral v 

zámorskej NHL iba 56 zápasov so ziskom 11 bodov (7+4). 
V aktuálnej sezóne dostával priestor prevažne v AHL. Odchovanec Pardubíc hrával pred odchodom do 

zámoria práve v Spartaku Moskva. Počas troch ročníkov si pripísal 168 štartov s bilanciou 41+62. 
Moskovský Spartak v sezóne 2019/2020 stroskotal hneď v prvom kole play off, keď v sérii s Dinamom Moskva 

prehral 2:4 na zápasy. V základnej časti obsadil tím vedený Olegom Znarokom v Západnej konferencii piate 
miesto. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. SHMÚ varuje pred mrazom, v tejto časti Slovenska môže teplota klesnúť na 

-18 °C 
[23.03.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/167656/shmu-varuje-pred-mrazom-v-tejto-casti-slovenska-moze-teplota-
klesnut-na-18-c/ 

 
 

V utorok bude na severe krajiny mrznúť, tvoriť sa budú aj snehové jazyky. 
Počas utorka 24. marca by malo najmä v severnej časti Slovenska mrznúť. Teploty by v niektorých lokalitách 

mohli ojedinele dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu -15 až -16 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. 

„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ 
tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od utorka od 2.00 do 7.00 h. Výstraha 
platí pre okresy Čadca, Žilina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, 
Dolný Kubín, Levoča, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

V noci z utorka na stredu (25. 3.) by malo na severe krajiny mrznúť ešte viac. Teploty tam môžu ojedinele 
klesnúť aj na -18 stupňov Celzia. 

Počas utorka sa v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja očakáva aj výskyt 
snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre 
dopravné aktivity. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Diváci hnali hokejistov dopredu 
[23.03.2020; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/22366039/divaci-hnali-hokejistov-dopredu.html 

 
 

„Takýto kolektív som ešte nikde doteraz nezažil,“ dodáva Pekarčík. 
Hokejový útočník Filip Pekarčík vyrastal v Topoľčanoch. Ešte ako junior si vyskúšal aj súťaž vo Švédsku a 

potom svoju celú doterajšiu hokejovú kariéru strávil v druhej najvyššej slovenskej hokejovej lige. Vo svojich 27 

https://sport.sme.sk/c/22365497/martin-bakos-sa-moze-stat-spoluhracom-juliusa-hudacka.html
https://www.info.sk/sprava/167656/shmu-varuje-pred-mrazom-v-tejto-casti-slovenska-moze-teplota-klesnut-na-18-c/
https://www.info.sk/sprava/167656/shmu-varuje-pred-mrazom-v-tejto-casti-slovenska-moze-teplota-klesnut-na-18-c/
https://mytopolcany.sme.sk/c/22366039/divaci-hnali-hokejistov-dopredu.html


rokoch je stabilným členom HC Topoľčany, keď v seniorskom drese HC Topoľčany v ostatnej sezóne odohral 48 
stretnutí. Viac štartov v súťaží už, bohužiaľ, pridať nemohol, sezóna sa pre koronavírus predčasne ukončila. 

Zaspomínajte si na svoje hokejové začiatky, kto vás tomuto športu priviedol? 
Môj otec je bývalý hokejista, a tak som už ako trojročný dostal na Vianoce pod stromček svoje prvé korčule. A 

tým sa to všetko začalo. 
Hokejista Filip Pekarčík. FOTO: HCTOPOLCANY.SK/MT 
(6 fotografií) 
Prečítajte si tiežV Nitre si zahral aj Ligu majstrov Čítajte 
Kde ste strávili svoje mládežnícke roky? 
Prevažne som ich strávil v Topoľčanoch, ale pár zápasov som odohral aj v drese Prešova a jednu sezónu 

som pôsobil aj vo Švédsku. 
Kde ste vo Švédsku hrali? 
Mesto sa volá Motala, bolo to blízko Linkopingu. Hral som tam ale viac súťaží naraz, pretože som nastupoval 

v kategórii dorastu i juniorky a v závere som si vyskúšal aj seniorskú nižšiu súťaž. Vo Švédsku som ako junior mal 
výnimku, že môžem hrávať aj za dorast. 

((piano)) 
Po návrate do Topoľčian ste hrali druhú najvyššiu súťaž aj v L. Mikuláši, Prievidzi, Prešove či Senici. Ktorý 

ročník považujete za najlepší? 
Asi ten v Prešove, kde som už predtým pôsobil v mládežníckom tíme. 
V sezóne 2016/2017 ste sa vrátili opäť do Topoľčian. Čo rozhodlo nad návratom? 
Po rokoch strávených v iných kluboch som sa rýchlo dohodol s vedením, že sa vrátim späť do rodného mesta, 

a dlho som nad ponukou návratu ani neváhal. 
Ostatné štyri sezóne ste pôsobili už v Topoľčanoch, ktorý ročník bol pre vás najpamätnejší? 
Ťažko povedať. Každá jedna z tých štyroch sezón bola svojim spôsobom pamätná, každá jedna mi niečo 

dala. 
V aktuálnej sezóne ste to mali dobre rozbehnuté, ako ste boli spokojný s doterajším priebehom? 
V tomto ročníku sa nám darilo a všetci sme verili, že to bude vydarená sezóna. Žiaľ, skončilo to tak, ako 

skončilo. Nás to veľmi mrzí v prvom rade hlavne kvôli divákom, ktorí nás počas celej sezóny chodili v hojnom 
počte povzbudzovať. 

Diváci boli neraz ďalším hráčom na ľade, ako sa vám v ostatných dvoch sezónach hrávalo na domácom ľade? 
Pred domácimi fanúšikmi sa nám hralo veľmi dobre, čo sme potvrdzovali aj našimi víťazstvami. Na domácom 

ľade sme prehrali len veľmi málo stretnutí. Boli to práve diváci, ktorí nám veľmi pomáhali vo vypätých chvíľach. 
V topoľčianskej šatni boli v aktuálnej sezóne rôzne vekové skupiny – starí i mladí. Aká bola partia v kabíne? 
Osobne môžem za seba povedať, že takýto kolektív, aký sa vytvoril túto sezónu v Topoľčanoch, som v živote 

ešte nikde nezažil. Ani jeden z hráčov nedával nikomu pocítiť, že by bol starší, či skúsenejší. Povedal by som, že 
mentálne sme boli na jednej úrovni, až pokiaľ sme nevytiahli občianske:) 

Prečítajte si tiežTopoľčany od nedele pozitívne na COVID-19 Čítajte 
Túto sezónu zrušili pre koronavírus, aká nálada bola v kabíne po tomto rozhodnutí? Čo na to všetko hovoríte? 
O prerušení súťaže sme sa dozvedeli po víťaznom zápase v Spišskej Novej Vsi. Dostali sme od trénera 

týždenne voľno s tým, že potom by sa malo pokračovať ďalej v súťaži. O tom, že sa sezóna predčasne končí, 
sme sa dozvedeli až prostredníctvom SMS správ, čiže s chalanmi sme sa v kabíne už viac nestretli. Všetko sme 
si to rozobrali len cez správy na sociálnych sieťach. Samozrejme, veľmi nás to mrzí, že sezóna sa takto skončila, 
hlavne je to sklamanie aj pre našich skvelých divákov. 

Hokejové voľno máte v tomto roku dosť skoro… 
To je pravda. Sezóna sa skončila a ja teraz trávim väčšinu času prevažne s priateľkou a pracujem okolo 

domu, čo som počas tréningov a zápasov trocha zanedbával. 
Pripravujete sa nejako individuálne? 
Momentálne sa vôbec nijako nepripravujem. Viac-menej oddychujem po sezóne. Uvidíme, čo bude ďalej. 

Teraz je ešte predčasne hovoriť, čo nás čaká a či vôbec ešte budem v hokeji pokračovať… 
Vás otec je hokejový tréner. Často vás kritizoval za váš výkon? 
V mladosti bol veľký kritik, no v súčasnosti už hokej spolu viac-menej neriešime. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. SHMÚ varuje pred mrazom v tejto časti Slovenska, budú sa tvoriť aj 

snehové jazyky 
[23.03.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/167656/shmu-varuje-pred-mrazom-v-tejto-casti-slovenska-budu-sa-tvorit-aj-
snehove-jazyky/ 

 
 

V utorok bude na severe krajiny mrznúť, tvoriť sa budú aj snehové jazyky. 

https://www.info.sk/sprava/167656/shmu-varuje-pred-mrazom-v-tejto-casti-slovenska-budu-sa-tvorit-aj-snehove-jazyky/
https://www.info.sk/sprava/167656/shmu-varuje-pred-mrazom-v-tejto-casti-slovenska-budu-sa-tvorit-aj-snehove-jazyky/


Počas utorka 24. marca by malo najmä v severnej časti Slovenska mrznúť. Teploty by v niektorých lokalitách 
mohli ojedinele dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu -15 až -16 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. 

„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ 
tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od utorka od 2.00 do 7.00 h. Výstraha 
platí pre okresy Čadca, Žilina, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, 
Dolný Kubín, Levoča, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. 

V noci z utorka na stredu (25. 3.) by malo na severe krajiny mrznúť ešte viac. Teploty tam môžu o jedinele 
klesnúť aj na -18 stupňov Celzia. 

Počas utorka sa v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja očakáva aj výskyt 
snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre 
dopravné aktivity. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Kto nám píše 
[10.03.2020; Miau; nezaradené; s. 7; Redakcia] 

 
 

Mirka Zlatníková novinárka a scenáristka 
Odkedy vznikla rubrika Neprehliadnite, plní ju svojimi tipmi na bingewatching seriálov Netflixu alebo HBO. 

Mirka Zlatníková je bývalá zakladateľka a šéfredaktorka českej Marianne, pod jej vedením vznikli aj ďalšie dva 
úspešné tituly Apetit a Mariarne bydlení. Pôsobila ako šéfredaktorka českej Elle a bola tiež pri vzniku časopisu 
Kondice. V posledných rokoch sa však naplno venuje scenáristike, jej televíznou prvotinou bol seriál Dokonalý 
svet, ktorý bežal na TV Nova. Je spoluautorkou seriálov Neviditeľní, Černé vdovy a divácky úspešného filmu 
Teórie tygra s Jiřím Bartoškom v hlavnej úlohe. V koprodukcii štyroch verejnoprávnych televízií (vrátane RTVS) 
vznikol podľa jej scenára štvordielny televízny film Mária Terézia. Mirka hovorí, že ju fascinujú veľké ženské 
príbehy, aj preto si vybrala Máriu Teréziu, o ktorej sa, napriek faktu, že bola (nielen uhorská, ale aj) česká 
kráľovná a vlastne jediná žena na českom tróne, v českých luhoch a hájoch nevie skoro nič. Čo sa týka ďalšieho 
osudu série, Mirka má hotový piaty i šiesty diel, otázkou však je, či na ich nakrútenie bude mať Česká televízie 
peniaze. Zatiaľ to tak nevyzerá. 

10 vôní ROSE GOLDEA BLOSSOM DELIGHT od BVLGARI zasielame: 
Marcele Starigazdovej zo Svitu, Márii Triznovej z Fiľakova, Františkovi Kulichoví z Prievidze, Dáši Drobnej zo 

Spišskej Novej Vsi, Ivanke Mihalyovej z Liptovského Hrádku, Jinmu Tarabčákovi z Košíc, Martine Berníkovej zo 

Žiliny, Emílii Krkoškovej z Turzovky, Alici Hirjakovej z Lučenca a Petrovi Andruškoví z Trenčianskych Teplíc. 
Ingrid Žalneva redaktorka a blogerka 
Už vyše dvadsať rokov sa pohybuje v medzinárodnom a multikulturálnom prostredí, k čomu sa viaže aj 

úsmevná otázka jej syna, keď sa raz ako päťročný opýtal: “Mami, a my kde vlastne bývame?” S manželom, 
bulharským diplomatom, sa hneď po svadbe odsťahovali na štyri roky do Káhiry, tam sa im narodila dcéra 
Katarína. Potom žili striedavo na Slovensku a v Bulharsku, až zakotvili v Rakúsku. Ingrid býva vo Viedni, ale 
kontakt s rodnou krajinou i rečou si udržuje aj vďaka tomu, že spoluorganizuje kultúrne podujatia pre Slovákov 
žijúcich v Rakúsku a je šéfredaktorkou ich krajanského časopisu Pohľady/Ansichten. Po nociach sa z nej stáva 
blogerka, keď v slovensko-anglickej verzii spisuje svoje cestovateľskokulinárske zážitky pre svoj blog 
www.travelpotpourri.net. Je tiež členkou UN Women’s Guildu, ktorý podporuje projekty pre deti po celom svete. 
Ingrid s naším časopisom spolupracuje od roku 2008, začala s rubrikou Metropoly a istý čas pre nás písala, varila 
a fotila do rubriky Menu. Hoci je zaneprázdnená písaním a cestovaním, stále dúfa, že jej raz ostane čas, aby sa 
mohla viac venovať výtvarnej technike enkaustike. 

[Späť na obsah] 
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