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1. Kostelničákovci z celého Slovenska sa schádzajú už 27 rokov 
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Na tohtoročné stretnutie prišlo rekordných 96 členov jedinej rodiny. 
ZÁLESIE. Rodina Kostelničákovcov, pochádzajúca zo Spišskej Starej Vsi pri Kežmarku, organizuje 

celoslovenské stretnutie svojich členov pravidelne od roku 1992. Tohtoročného augustového stretnutia v 
zamagurskej obci Zálesie sa zúčastnilo dohromady 96 členov, čo je doposiaľ ich rekord. Medzi nimi boli rodinní 
príslušníci z Košíc, Sabinova, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Starej Vsi, Spišských Vlách, Krompách, Popradu a 

Bratislavy. Najstarší člen rodu mal 90 rokov, ten najmladší len 10 mesiacov. 
Na jednom mieste štyri generácie 
Ako priblížil priamy člen rodiny Milan Novotný, stretávajú sa hlavne pokrvní príbuzní, z ktorých najstaršiu 

generáciu tvorilo pôvodne osem súrodencov. „Z nich dnes už žije len jedna 89-ročná sestra,” objasnil. Na 
stretnutia je dohromady pozývaných každoročne okolo 130 až 140 rodinných príslušníkov. Medzi nimi sú deti 
ôsmich súrodencov, ich vnúčatá aj pravnúčatá. Pozvaní sú však nielen pokrvní príbuzní, ale aj ich manželia či 
manželky. 

Na stretnutiach sa nenudia 
„Ako už tradične, ani tentoraz počas víkendového podujatia nechýbal piatkový úvodný večer spomienok na 

spoločné zážitky z bližšej i vzdialenejšej minulosti, sobotňajší niekoľkohodinový rituál prípravy gulášu, 
poobedňajší výlet do neďalekého okolia, či podvečerný futbalový zápas Ženatí - Slobodní,” priblížil Novotný 
bohatý program spoločnej akcie. „Večer nasledovalo tradičné slávnostné blahoželanie oslávencom okrúhlych 
jubileí a do neskorých hodín spomínanie úsmevných rodinných príhod z minulosti a nôtenie goralských piesní s 
hymnickou Goraľu…, zaspievanou presne o polnoci,” pokračoval s opisom aktivít celého dňa. Spoločný víkend 
rodina spoločne uzavrela v nedeľu hromadnou účasťou na svätej omši. Po nej nasledoval už rozlúčkový 
slávnostný obed a aby sa na nič nezabudlo, do veľkej rodinnej kroniky pribudlo zopár nových zápisov 
najdôležitejších udalostí uplynulého roka i spoločného stretnutia. DANIELA MARCINOVÁ 
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fotiek v galérii 
Rehoľné sestry v Beckove. 
Zdroj: Obec Beckov 
Ivana Hečková 
Ako sa snažili komunisti vysporiadať s vplyvom ženských rehoľných rádov a prečo im plány nevychádzali tak, 

ako si predstavovali? Aktuality.sk pripravili pri príležitosti 30. výročia od novembrových udalostí seriál o rehoľných 
rádoch v čase totality. 

Najprv ich zhromaždili a previezli do 17 centralizačných kláštorov na Slovensku. Po necelom roku sa rozhodli, 
že ich využijú ako pracovnú silu v českých odevných závodoch a spustili masový presun. Taký bol osud takmer 
dvetisíc rehoľných sestier z celého Slovenska. 

Po zinscenovaní Akcie K (kláštory) v apríli 1950, v rámci ktorej násilne zasiahli proti mužským reholiam, sa 
komunistickí pohlavári rozhodli zakročiť aj proti ženským. A spustili Akciu R (rehoľníčky). 

Komunistom sa však nepodarilo dosiahnuť pôvodný zámer – zánik ženských reholí do roku 2000. Prekvapila 
ich pokora, vytrvalosť aj poslušnosť žien, ktoré sa snažili zlomiť. 

Aktuality.sk navštívili miesta, kam boli v 50. rokoch minulého storočia sústredené rehoľníčky z celého 
Československa. 

Viac o živote v kláštoroch, práci v socialistických továrňach či o vzťahu bežných obyvateľov k ženám v 
habitoch sa dočítate v sérii reportáží venovanej spomienke na boj totalitného režimu proti ženským rehoľným 
rádom. 

Diktatúra verzus viera 
Bola hlboká augustová noc. Písal sa rok 1950. Kláštor Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame v 

Bratislave obkľúčili vojaci a polícia. Všetky rehoľné sestry zvolali von. 
„Mohli sme si vziať len to najpotrebnejšie, do jednej tašky sme si dali breviáre a modlitby, do druhého kufríčka 

sme si nahádzali spodnú bielizeň,“ spomína na začiatok Akcie R sestra Aquinata z rádu Kanonisiek sv. Augustína 
rehole Notre Dame v Bratislave. 

Zástupcovia štátnych orgánov sa počas zhromažďovania rehoľných sestier snažili prehovárať novicky, aby z 
rehole vystúpili a v pokoji odišli. Vo väčšine prípadov však narazili – na vnútorné presvedčenie a vieru mladých 
žien. 

Použiť hrubú silu ako v prípade mužských reholí nebolo možné – predstava agentov komunistickej tajnej 
polície ako s podporou príslušníkov verejnej bezpečnosti bijú obuškami ženy v habitoch, nebola priechodná ani 
pre totalitný režim. A tak sa komunistickí pohlavári museli zmieriť s prvou prehrou v rámci Akcie R. 

Pokus vymazať rehoľné sestry zo života i pamäti Slovákov tak pokračoval ďalším bodom – ich odsunom do 
centralizačných kláštorov. 

Akcia R 
Akcia R alebo Akcia rehoľníčky bola plánovanou akciou, ktorej cieľom bola likvidácia a zánik ženských reholí v 

Československu. Začala sa 29. augusta 1950 a prebiehala v troch etapách. Počas nich boli sestry prevezené 
najprv do 17 centralizačných kláštorov, neskôr do tovární v českom pohraničí či do domovov sociálnych služieb. 

Na jej realizácii sa podieľali Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, Štátna bezpečnosť, Štátny úrad 
pre veci cirkevné, cirkevní tajomníci Krajských národných výborov, Okresných národných výborov a ďalšie 
organizácie. Na všetko dozeral vtedajší generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany 
Československa Rudolf Slánský. 

Akcii R predchádzala v apríli toho istého roku Akcia K zameraná na likvidáciu mužských kláštorov. 
Netušili, kam idú 
Pred kláštorom zastavil autobus, do ktorého museli nastúpiť všetky obyvateľky kláštora. Žiadna z nich 

netušila, kam má autobus namierené, aká bude ich konečná stanica. Skončia v gulagu alebo v novodobom 
koncentračnom tábore? 

Odsun do zóny nikoho sa neobišiel bez pozornosti verejnosti. Na mnohých miestach sa prišli s rehoľníčkami 
rozlúčiť veriaci i ľudia z okolia. 

„Obrátim sa a vidím deti, ktoré som nedávno učila. Aj iných, ktorí sa usmievali alebo smutne pozerali a kývali 
nám na rozlúčku,“ približuje rehoľná sestra z bratislavského Rádu svätej Uršule ponurú atmosféru 
nedobrovoľného odchodu. 

„Autobus sa pohol. Poľnými cestami nás odviezli do Nových Zámkov,“ dopĺňa sestra Aquinata z rádu 
Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave. 

Jej príbeh je jedným zo stoviek ďalších príbehov žien, ktoré museli pod diktátom totality opustiť domovské 
kláštory. Násilný odsun rehoľníčok postupne zasiahol všetky rehole pôsobiace na Slovensku. 

Násilie proti mužom 
Z doterajších zistení, našťastie, vyplýva, že hoci išlo o vynútený odchod s cieľom zlikvidovať ženské rehole, 

Akcia R sa na rozdiel od Akcií K a K2 zameraných proti mužským kláštorom obišla bez násilia. Kým proti viac ako 
tisícke rehoľníkov zo 76 kláštorov zakročili príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, ŠtB, armády a Ľudových 
milícií vyzbrojení puškami, samopalmi, ľahkými guľometmi, obuškami a plynovými sviečkami, v prípade žien bol 
postup miernejší. 

Navyše, likvidácii 15 mužských reholí predchádzal vykonštruovaný proces s desiatimi predstaviteľmi 
jednotlivých rádov. Tí sa po vypočúvaní v réžii ŠtB priznali k protištátnej činnosti, nenávisti voči 
ľudovodemokratickému zriadeniu, sympatiám k imperializmu, výrobe rôznych ilegálnych letákov, ukrývaniu 
nepriateľských agentov, zbraní a cenných predmetov. Ako ďalej uvádza ÚPN, jeden z obžalovaných dostal 
doživotie, ostatní tresty v celkovej výške 132 rokov. 



Správy o násilnostiach či tvrdom zásahu bezpečnosti voči verejnosti, ktorá bola svedkom presunov, sa v 
súvislosti s Akciou R nespomínajú ani v dostupných historických dokumentoch. Stalo sa tak napriek tomu, že 
ľudia v Novákoch, Liskovej, Liptovskej Tepličke a ďalších mestách i obciach na Slovensku sa „svojich“ rehoľníčok 
zastali. 

K 1. septembru 1950 sa v centralizačných kláštoroch na Slovensku podľa publikácie Jána Milana Dubovského 
s názvom Akcia R nachádzalo spolu 1996 sestier. 

Po vynútenom odsune z domovských kláštorov skončili v 17 centralizačných kláštoroch po celom Slovensku. 
O rok neskôr nasledoval presun do Česka. 

Aký bol život v centralizačných kláštoroch? 
Preplnené budovy aj spanie v maštali 
Zo spomienok pamätníčok vyplýva, že to bolo rôzne. Z dokumentov je zrejmé, že každé zariadenie malo 

vlastnú splnomocnenkyňu, vybranú štátnymi úradmi. Jej úlohou bolo dôsledné sledovanie rehoľníčok a 
informovanie úradov. 

Ako dôsledne si každá zo splnomocnenkýň plnila svoje povinnosti, záviselo od konkrétnej osoby. Z výpovedí 
pamätníčok vyplýva, že kým niektoré stavili na zmierlivejší prístup, iné využívali praktiky blížiace sa šikane. 

Vo všeobecnosti platilo, že ženy sa mohli po okolí voľne pohybovať. Ak však chceli niekam odcestovať, 
potrebovali povolenie Slovenského úradu pre veci cirkevné. 

Objekty, kde žili, nezriedka nespĺňali štandardy a mali nedostatočnú kapacitu. Jedným z takých bol aj 
provinciálny dom „vincentiek“ v Ladcoch. Tiesnilo sa v ňom približne 300 sestier, hoci bol určený pre maximálne 
120 ľudí. 

V Pruskom zasa museli mladšie členky rádov žiť v maštali. V Kláštore pod Znievom chýbalo hygienické 
zariadenie, kláštorné múry boli hrubé a chladné a pre 184 žien pritesné. 

Práca na poliach či „za pásom“ 
Správy Slovenského úradu pre veci cirkevné tiež naznačujú, že štátna moc nemala koncept využitia sestier 

premyslený do detailov. Základným zámerom bolo využiť ich ako pracovnú silu, čo aj v mnohých prípadoch 
urobili. 

Novým „pôsobiskom“ rehoľníčok sa stali socialistické závody na výrobu či opravu textílií. Patrili medzi ne 
závody Merina v Trenčíne, Komunálny podnik v Spišskej Novej Vsi, Slovena v Žiline či Krajčírske družstvo v 

Nových Zámkoch. 
Sestry žijúce v Budmericiach či Modre pracovali na poliach, v Nových Zámkov boli zamestnané ako 

robotníčky závodu Elektrosvit. 
Spomedzi 17 kláštorov boli aj také, kde žili staré a choré sestry, neschopné pracovať. Patrili medzi ne 

napríklad Ladce a Belušské Slatiny. V druhom z uvedených žili okrem žien aj chorí a starí rehoľníci. 
Čo predchádzalo celej akcii? 
Podľa štatistiky Slovenského úradu pre veci cirkevné žilo k 8. júnu 1950 na Slovensku 3072 rehoľníčok. Viac 

ako 1500 pracovalo v školstve alebo zdravotníctve. Pôsobili ako učiteľky, zdravotné sestry či pracovníčky v 
rôznych sociálnych ústavoch. 

Komunistický režim si však rýchlo našiel dôvod, prečo treba voči rehoľným sestrám zakročiť, píše Dubovský. 
Oficiálne štatistiky totiž tvrdili, že len polovica z nich pracuje v službách štátu. Zvyšok sa podľa nich iba priživuje 
na pracujúcom ľude. Komunistickí úradníci „zabudli“ do štatistík zahrnúť napríklad charitatívnu činnosť. 

Predstavitelia režimu, povzbudení Akciou K, sa tak pustili do plánovania ďalšej akcie namierenej proti cirkvi. 
Ešte pred jej spustením pristúpili k zoštátneniu škôl a vyhnaniu sestier z týchto zariadení. 

Dôsledný plán 
Na začiatku bolo treba vytvoriť plán – presun mal byť pozvoľný, dobrovoľný a etapovitý. Ženy mali byť využité 

ako pracovná sila. Štátna moc chcela získať nové objekty pre školy či nemocnice. 
Ďalším dôvodom likvidácie rehoľných rádov bol strach. Strach z negatívneho vplyvu na obyčajné 

obyvateľstvo, ktoré by mohli rehoľníčky motivovať svojou vierou k protištátnym postojom. 
Prvým krokom bol dotazník. Dostali ho cirkevní tajomníci okresných a obvodných národných výborov. 

Obsahoval 48 otázok o reholiach a ich majetku. Dopĺňali ho aj osobné otázky, ktoré sa týkali samotných sestier. 
Spolu s 12-bodovým uznesením z 10. júla 1950 slúžili dotazníky ako podklad politického a realizačného plánu. 

Ešte pred realizáciou, 28. augusta 1950, pozval Slovenský úrad pre veci cirkevné provinciálne predstavené 
jednotlivých reholí na schôdzku, kde im oznámili svoj zámer. Nestretli sa však všetky naraz, na úrad prichádzali 
postupne. Všetky si prevzali dekréty o presťahovaní. Tým, ktoré sa nedostavili, ho doručili. 

V prvej fáze sa počítalo s tým, že sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach zostanú na svojom 
pôsbisku. Dôvod bol pragmatický – nemal ich kto nahradiť. 

Kto bude pracovať v nemocniciach? 
Po umiestnení takmer dvetisíc rehoľníčok do centralizačných kláštorov tak zostalo v hre viac než 1500 sestier, 

ktoré pracovali v nemocniciach a liečebných ústavoch. 
Samozrejme, režim chcel „upratať“ aj tie. To však nebolo jednoduché. Vynorila sa totiž otázka, kto ich nahradí. 

Tvorili takmer 70 percent všetkých zamestnancov zdravotníckych zariadení. 
Bratislava musela ísť príkladom 
Napriek pôvodnému zámeru nechať sestry v nemocniciach zatiaľ na pokoji, urobili kompetentní v Bratislave 

výnimku. Predsa len išlo o veľké mesto, ktoré muselo byť výkladnou skriňou socialistickej spoločnosti. Svedčí o 
tom aj zrušenie oboch centralizačných kláštorov v Bratislave už 21. septembra 1950 a presunutie rehoľníčok do 
Budmeríc a Ladiec. 

A tak sa odsunu nevyhla ani Rehoľa svätej Alžbety, hoci mnohé jej členky pracovali v nemocnici na Benešovej 
ulici v Bratislave. Kompetentných počas zásahu vôbec netrápilo, či sa bude mať kto starať o pacientov. 



„Predstavenej sa podarilo uprosiť tajných, aby počkali, pokiaľ sa ukončia operácie, ambulantné zákroky a 
sestry budú mať náhradu. V nemocnici bolo aj pár civilných sestier. Ako to potom zvládli, vie iba sám Pán Boh,“ 
opisuje svoju skúsenosť jedna z alžbetínok. 

Ďalšia časť seriálu „Totalitné kladivo na cirkev“ – reportáž o živote rehoľných sestier v českom pohraničí – 
vám prinesieme už v stredu 18. septembra na Aktuality.sk. Sledujte témy Komunisti proti cirkvi a November ’89. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (11. september): Fortunaligisti v Slovnaft Cupe 

aj KHL 
[11.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/411813/sportove-udalosti-dna-11-september-fortunaligisti-v-slovnaft-cupe-aj-
khl 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL – 3. KOLO SLOVNAFT CUPU: 
16:00 1. FC Tatran Prešov – FK Poprad 
16:00 FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany – FC Košice 
16:00 TJ Tatran Krásno nad Kysucou – FC Spartak Trnava / ONLINE >> 
16:00 ŠK Belá – ŠKF Sereď / ONLINE >> 
16:00 OFK Dunajská Lužná - Lokomotiva Devínska Nová Ves 
16:00 TJ Spartak Vysoká Nad Kysucou - MŠK Púchov 
16:00 OFK AGRIFOP Stakčín - MŠK Spartak Medzilaborce 
16:00 MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno 
16:00 MŠK Spišské Podhradie - FK Železiarne Podbrezová 
16:00 FK Kechnec - TJ Mladosť Kalša 
16:00 MFK Vranov nad Topľou - Partizán Bardejov 
16:00 Tj Družstevník Jacovce - MFK Alekšince 
16:00TJ Družstevník Bešeňov - FK Slovan Levice 
16:00TJ Družstevník Radimov - TJ Slavoj Boleráz 
16:00 FK Kolárovo - FK Marcelová 
16:00FC Pata - FC Petržalka 
16:30 FK Bestrent Horná Krupá - MFK Skalica 
16:30 FK Strečno - MFK Dukla Banská Bystrica 
FUTBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
02:00 Ekvádor - Bolívia 
02:00 USA - Uruguaj 
03:00 Kolumbia - Venezuela 
03:30 Argentína - Mexiko 
03:30 Honduras - Čile 
04:30 Peru - Brazília 
HOKEJ - 1. KOLO I. SLOVENSKEJ LIGY: 
17:00 HK Skalica – HK Martin 
17:30 HK Gladiators Trnava – HC Bratislava Capitals 
18:00 MsHK Žilina – HK Spišská Nová Ves 

18:00 MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom – HC Topoľčany 
19:00 HK Levice – HK 95 Považská Bystrica 
HOKEJ – KHL: 
11:00 Amur Chabarovsk – Barys Nur-Sultan 
11:30 Admiral Vladivostok – Traktor Čeljabinsk 
18:00 Severstaľ Čerepovec – Jokerit Helsinki 
18:00 Neftechimik Nižnekamsk – Metallurg Magnitogorsk 
18:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod – CSKA Moskva 
TENIS - ATP CHALLENGER SEVILLA: 
Dvojhra mužov - šestnásťfinále: 
11:00 Alex MOLČAN (SR) - Federico Gaio (Tal.) 
HÁDZANÁ - 2. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
18:00 HC Sporta Hlohovec – DHK Baník Most 
HÁDZANÁ - 3. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
18:30 MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov 
BASKETBAL - MAJSTROVSTVÁ SVETA: 
Štvrťfinále: 

https://sport.aktuality.sk/c/411813/sportove-udalosti-dna-11-september-fortunaligisti-v-slovnaft-cupe-aj-khl
https://sport.aktuality.sk/c/411813/sportove-udalosti-dna-11-september-fortunaligisti-v-slovnaft-cupe-aj-khl


13:00 USA – Francúzsko 
15:00 Austrália – Česká republika 
CYKLISTIKA - VUELTA A ESPAA: 
11:49 17. etapa - Aranda de Duero-Guadalajara (219.6 km, rovinatá etapa) 
CYKLISTIKA - OKOLO BRITÁNIE: 
12:15 5. etapa - Wirral (174.0 km) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. BKM SA CHYSTÁ NA SEZÓNU 
[10.09.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 28; Jozef Mikuš] 

 
 

Rozohrávačom by mal byť Caffey, kapitánom Jackuliak. 
LUČENEC Začiatok októbra prinesie úvodné kolo basketbalovej extraligy. Do kolobehu nového súťažného 

ročníka nastúpia aj lučeneckí hráči. Tí pod vedením trénera Petra Jankoviča odštartovali prípravu v polovici 
augusta a na september majú naplánované viaceré priateľské zápasy. 

„Zatiaľ musím vyjadriť spokojnosť s doterajšou prípravou. Nemali sme žiadny problém. Vyskytli sa menšie 
zranenia, ale to k tomu patrí. Posúvame sa každý deň o kúsok dopredu, ale skoro celý tím je nový, tak ešte 
potrebujeme čas na súhru. Máme trošku medzery v taktike, no pracujeme na tom každý deň a dúfam, že do 
začiatku ligy sa to posunie dopredu,“ zhodnotil nový kormidelník BKM Lučenec Peter Jankovič. 

Ten do kresla trénera zasadol po tom, ako klub začiatkom augusta oznámil, že Goran Miljevič nebude koučom 
Novohradčanov. Jankovič preto prišiel do vedenia už vyskladaného tímu. 

„Zatiaľ som spokojný, ako chlapci pracujú ako tím. Nerád by som vyzdvihoval jednotlivca pred kolektívom, 
keďže basketbal je kolektívny šport. Určite sa vykryštalizuje aj líder, ktorý bude tím ťahať v najťažších 
momentoch. Mali by to byť najskúsenejší hráči. Základnú päťku ešte nemáme stabilnú, keďže skúšame rôzne 
varianty, možno okrem postu rozohrávača, ktorý by mal byť pevný pre Mike Caffeyho,“ prezradil skúsený tréner, 
ktorý doteraz pôsobil v ženskom basketbale. 

„Pri oboch tímoch sa cítim rovnako. Možno je ľahšie pracovať so ženami ako s mužmi. Na druhej strane, pri 
mužoch môžem viac pritvrdiť a chlapi skôr znesú kritiku ako ženy. Pri ženách je to viac aj o psychológii a prístupe. 
Myslím, že doteraz nebol žiaden problém a aj muži rešpektujú moju prácu. Možno mám aj šťastie, že akceptujú 
čo im hovorím. Dúfam, že vedomosti a skúsenosti, ktoré som nadobudol, ich presvedčia aby mi dôverovali.“ 

Rodák z Košíc tiež prezradil, čo na tréningoch nestrpí. „Ako sa hovorí, každý má nejaké úchylky. Neznášam 
sivé ponožky v športovej obuvi. Obecne nemám žiaden problém so sivou farbou, len mi to nepasuje v obuvi na 
palubovke. Každý tím, ktorý som viedol od detí až po ženy, respektíve po mužov, dostal rovnaký zákaz sivých 
ponožiek na tréningoch.“ 

Káder BKM je uzavretý na 90 percent. V hre je možné posilnenie podkošového priestoru, prípadne výmena 
niektorého z členov kabíny. Trénerovu dôveru získal Simeon Jackuliak, ktorý bude kapitánom mužstva. 

BKM Lučenec má za sebou prípravné zápasy na turnaji v Miškovci. Novohradčania najprv zdolali Jászberény 
82:76 po predĺžení a potom vyhrali aj vo finále nad BK Slávia Žilina 93:91. 

Ďalej si vonku zahrajú proti Šalgotarjánu (11. 9.) a Handlovej (16. 9.). Potom sa proti Handlovej predstavia aj 
doma v Arene (18. 9. o 18.00 hod.) a v rámci Memoriálu Jána Šufliarskeho (21. 9.) večer doma nastúpia proti 
Spišskej Novej Vsi (o 18.00 hod.). Vstupné na obidva domáce zápasy bude 2 eurá a v ponuke budú aj 

permanentky na nový ročník. 
V závere mesiaca si BKM zahrá na turnaji vo Svite (26. - 28. 9.). Súťažný ročník začne doma proti Komárnu 

(5. 10.). 
Cieľom BKM bude tento rok stred tabuľky a play-off. 
V klube preto zapracovali na posilnení kádra. 
Osobnou ambíciou nového trénera je, posunúť hráčov na vyššiu úroveň a zlepšiť celý tím. 
BKM Lučenec vyhral turnaj v Miškovci. Archív BKM Lučenec 

[Späť na obsah] 

 
 

5. KOLKY 
[10.09.2019; Noviny Stredného Považia; ŠPORT; s. 33; K] 

 
 

DUBNICA Dubnickí kolkári začali úspešne novú sezónu. 
Laugaricio cup 
Počas celého augusta sa v trenčianskej kolkárni po sedemročnej odmlke konal obnovený turnaj Laugaricio 

Cup. V piatich kategóriách - 200 hz muži, ženy, dorastenci a dorastenky na 100 hz, sa predstavilo spolu 213 



kolkárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska. Niektorí si zahrali vo viacerých kategóriách, prípadne viackrát 
v rámci jednej kategórie. Do konečných výsledkov bol započítaný najlepší výsledok v kategórii. 

Na 200 hodov združených sa najviac darilo Miroslavovi Fiedlerovi z bratislavského Interu, ktorý zvalil 
úctyhodných 1011 kolkov. Tisícbodovú hranicu zdolal aj druhý v poradí Radim Metelka mladší z Valašského 
Meziříčí - 1003. Tretie miesto obsadil Milan Tomka (Vrútky, 995). Na polovičnej mužskej porcii hodov bol najlepší 
Milan Kováč starší zo Sučian (511), druhý skončil Jaroslav Gálet (Tlmače, 483), tretí Kamil Sadloň (Stará Turá, 
481). V ženskej stovke zvíťazila Adriana Miklovičová (Pobedim, 470) pred Janou Suskovou (Liberec, 467) a 
Martinou Šnajdarovou (Hlohovec, 462). V dorasteneckej kategórii bol medzi chlapcami prvý Adam Tomka (Vrútky, 
433), druhé miesto obsadil trenčiansky Samko Sulo (417), tretie Martin Frankovič (Spišská Nová Ves, 361). 

Medzi dievčatami dominovala Veronika Mikušincová (477) pred ďalšou trenčianskou nádejou - Erikou 
Hupčíkovou (447). Na treťom mieste skončila Michaela Babková (Inter Bratislava, 444). 

Z hráčov Dubnice na 100 Hz sa najlepšie umiestnili: 7. Roman Pecháček - Ilava /Dubnica - 474, 31. Marián 
Uhlík - MKK Stará Turá /Dubnica - 452, 41. Rastislav Moško - MKK St. Turá /Dubnica - 446, 84. Ivan Moško - 
MKK St. Turá /Dubnica - 399. 

V redukovanom poradí bolo klasifikovaných 109 hráčov. Z hráčov Dubnice na 200 Hz sa najlepšie umiestnili: 
27. Marián Uhlík - 920, 34. Roman Pecháček - 915, 61. Ján Kebísek - 877, 75. Pavol Vagovič - 824. 

* 2. LIGA Západ 
* 1. kolo: St. Turá/Dubnica - Galanta B 7:1 
Uhlík - Száz 552:527, Minárik - Kosár 567:531, Hajaš - Horník 544:485, R. Moško - Pavlišin 508:553, 

Pecháček - Vlahi 554:503,I. Moško - Magyarics 505:477. 
Roman Pecháček. foto: archív klubu 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Najdlhšia etapa Cyklojazdy histórie opäť viedla cez mesto 
[10.09.2019; Brezno; Spravodajstvo; s. 2; EŠ] 

 
 

Dva najväčšie hradné komplexy a desiatky športových nadšencov, ktorí sa ich rozhodli symbolicky prepojiť. 
Cyklistické podujatie, ktoré spája Spišský a Pustý hrad, si zapísalo 18. kapitolu. 

BREZNO. Začiatkom septembra sa uskutočnil už 18. ročník Cyklojazdy histórie, ktorá prostredníctvom športu 
spája dve významné turisticky atraktívne miesta. „Ide o podujatie sprevádzajúce Výstup na Pustý hrad, ktorého 
cieľom je zviditeľňovať jednu z dominánt Zvolena putovaním po Slovensku. Oficiálne sa začína na jednom z 
najväčších hradných komplexov - na Spišskom hrade a končí na ešte väčšom hradnom komplexe - na Pustom 
hrade nad Zvolenom,“ približuje predseda OZ Cyklo Zvolen Peter Drozdík. Záštitu nad podujatím každoročne 
preberajú primátorka Zvolena Lenka Balkovičová a primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta. „Vlani sme v 
rámci cyklojazdy prešli 755 km, tento ročník bol jednoduchší a trasa naplánovaná na 264 km. Novinkou bolo 
opätovné trasovanie cez mesto Spišská Nová Ves s pokračovaním cez Slovenský raj. Celkovo 40-členný 

pelotón slovenských a poľských cyklistov odštartoval z Tatranskej Štrby a počas trojdňovej jazdy zo Spiša do 
Zvolena sa zastavil aj v Brezne. 

LUKÁŠ PŠENČÍK 
[Späť na obsah] 

 
 

7. ZAHYNUL VODIČ DODÁVKY 
[10.09.2019; Liptovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 6; Redakcia] 

 
 

HYBE 
HYBE Na ceste z Kráľovej Lehoty do Hýb v stredu dopoludnia zomrel za volantom Fiata 39-ročný šofér z 

Liptovského Mikuláša. 
„V pravotočivej zákrute došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke vozidla Fiat s oproti idúcim 

motorovým vozidlom Iveco, ktoré viedol 48-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves,“ informoval Radko 

Moravčík, hovorca žilinskej krajskej polície. 
Lipták na mieste zraneniam podľahol. Vodič dodávky vyviazol s predbežne ľahkými zraneniami. Alkohol u 

vodiča vozidla Iveco vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. 
„Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 33-tisíc eur. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody 

sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnil Moravčík s tým, že cestu museli na čas aj uzavrieť. 
Polícia žiada účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa 

venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné 
predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti 
na našich cestách. 



[Späť na obsah] 

 
 

8. Bývalý hokejista šokuje: Slovan mi všetky dlžoby vyplatil, no peniaze z Košíc 

už nikdy neuvidím 
[10.09.2019; cas.sk; Čas.sk; 17:03; SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/882421/byvaly-hokejista-sokuje-slovan-mi-vsetky-dlzoby-vyplatil-no-peniaze-z-
kosic-uz-nikdy-neuvidim/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Pred dvomi rokmi dal aktívnemu hokeju definitívne zbohom. Dnes už 42-ročný Ľubomír Vaic však aj po 

skončení hráčskej kariéry zostal spätý s hokejom. 
Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, nepôsobí v žiadnom konkrétnom klube, ale slovenskému hokeju 

sa snaží pomáhať prostredníctvom iných aktivít. 
"Stále som v dozornej rade Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na štadióne v Spišskej Novej Vsi tiež 

máme s bývalým spoluhráčom Mišom Findurom menšiu posilňovňu a streleckú zónu, kde sa venujeme deťom a 
pomáhame im zdokonaľovať prácu s hokejkou, pukom a streľbu. V posilňovni mávame skupinové aj individuálne 
tréningy. Venujeme sa tiež športovcom a deťom, ktorí majú problémy s chrbticou," vyhlásil Vaic. 

Vaic v minulosti pôsobil vo viacerých krajinách sveta - v Česku, Nemecku, Rusku, Fínsku, Švédsku či v 
zámorí. V niekoľkých zápasoch si zahral aj v prestížnej NHL v drese Vancouveru Canucks. Na Slovensku okrem 
rodnej Spišskej Novej Vsi účinkoval aj v Poprade, Košiciach a bratislavskom Slovane. Práve posledné dve 

spomenuté mužstvá obstarajú vo štvrtok úvodný zápas nového tipsportligového ročníka 2019/2020. 
V najvyššej slovenskej súťaži sa po sedemročnej prestávke predstaví HC Slovan Bratislava, ktorý sa na 

domácu scénu vracia po pôsobení v Kontinentálnej hokejovej lige. “Ľudia dostali to, čo chceli. Som rád, že je 
Slovan opäť v slovenskej extralige. Bolo super, že nás zastupoval v KHL a ľudia vďaka tomu mohli vidieť hráčov z 
tejto súťaže. Pri nedostatku financií je to však ťažké utiahnuť, zvlášť, keď niektoré kluby tam majú rozpočet aj 40 
miliónov eur. Mnoho ľudí nadávalo, že Slovan pri odchode zo slovenskej extraligy spôsobil odliv peňazí. Teraz je 
späť a možno sa pozdvihne úroveň našej súťaže,” podotkol Vaic. 

V súvislosti s účasťou Slovana v slovenskej súťaži sa v nedávnych týždňoch v médiách prepierali dlhy klubu 
voči viacerým bývalým hráčom. Vaic podobnú situáciu počas angažmánu v hlavnom meste nezažil, ale stretol sa 
s týmto problémom v HC Košice. “Keď sme vyhrali posledný titul v roku 1999, do play-off sme nastupovali bez 
peňazí. Išli sme do toho s tým, že ideme hlavne hrať. Nemali sme vyplatené peniaze päť-šesť mesiacov, ale 
nakoniec sa našli sponzori, ktorí prisľúbili, že nám to všetko vyplatia, keď vyhráme titul. Podarilo sa, nakoniec 
jeden sponzor niečo vyplatil, druhý nevyplatil,” zaspomínal si na časy spred dvoch dekád. 

Nevyplatené základné platy z obdobia stráveného v Košiciach však stále nevidel. “Dokonca som vyhral aj súd, 
ale tam sa to pretransformovalo tuším zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a dodnes 
som tie peniaze nemal zaplatené. Ani nebudem, s tým som sa už dávno rozlúčil. To, že meškali peniaze, to je na 
Slovensku bežné. Bolo to aj v Slovane, ale vždy bolo vyplatené,” doplnil. 

Ako bývalý dlhoročný reprezentant sa pristavil aj pri nedávnych majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach, 
na ktorých mužstvo trénera Craiga Ramsayho opäť nepreniklo zo skupiny do vyraďovacej časti turnaja. “Čo ľudia 
čakali? Že sa slovenský hokej za rok zmení a znova budeme hrať o medaily, keď sme predtým hrali mizerne? 
Veľa je aj o šťastí. Videli sme to aj teraz, keď nám v posledných sekundách ušli dobré výsledky a pre tieto bodové 
straty sme sa nedostali do vyraďovacích bojov. Chlapcom však nie je čo vyčítať. Každý rok sa snažia a robia, čo 
môžu. Potrebujeme hlavne budovať tam dole, aby sme mali širšiu základňu. V hokeji máme málo detí,” zakončil 
pre agentúru SITA Ľubomír Vaic. 

Foto: 
Ľubomír Vaic Zdroj: TASR 
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9. Štartuje prvá liga: Hokejisti Bratislava Capitals predstavili klubovú hymnu 
[10.09.2019; cas.sk; Čas.sk; 15:57; juk;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/882384/startuje-prva-liga-hokejisti-bratislava-capitals-predstavili-klubovu-
hymnu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
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Už v stredu vstúpia úvodným zápasom v Trnave do súťaže. Aj pre tím Bratislava Capitals sa začne nový 
súťažný ročník I. ligy. 

V logu majú najznámejší monument hlavného mesta – Bratislavský hrad. Ich inšpiráciou je byť najsilnejším a 
najbojovnejším hokejovým klubom v hlavnom meste. 

A to aj napriek tomu, že v meste budú mať konkurenciu v podobe silnej a tradičnej značky HC Slovan. Klub 
ale vyhlásil smelé plány: 

“Prvým je postúpiť v tejto sezóne do najvyššej slovenskej súťaže,” povedal nedávno novinárom prezident 
klubu Dušan Pašek. 

Tesne pred začiatkom sezóny klub predstavil novú oficiálnu hymnu. Postaral sa o ňu King Ivan Vereš a 
skladba s prvkami funky nesie názov Let´s go Caps! 

Program 1. kolo St. Nicolaus ligy - streda 11. septembra: 
17.00 HK Skalica - HK Martin 
17.30 HK Gladiators Trnava - Bratislava Capitals 
18.00 MsHK DOXbet Žilina - HK Spišská Nová Ves 

18.00 MHK TSS GROUP Dubnica - HC Topoľčany 
19.00 HK Levice - HK’95 Považská Bystrica 
Foto: 
Prezident hokejového klubu Bratislava Capitals Dušan Pašek by rád postúpil do najvyššej súťaže. Zdroj: 

TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Martin Bakoš si otvoril gólový účet v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej 

ligy 
[10.09.2019; webnoviny.sk; KHL; 15:22; Webnoviny.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/martin-bakos-si-otvoril-golovy-ucet-v-novej-sezone-kontinentalnej-hokejovej-
ligy/ 

 
 

Martin Bakoš v drese slovenskej futbalovej reprezentácie. 
Slovenský útočník Martin Bakoš si otvoril strelecký účet v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). 

Dvadsaťdeväťročný krídelník skóroval v utorňajšom zápase základnej časti, v ktorom jeho Admiral Vladivostok 
triumfoval na domácom ľade nad Traktorom Čeľabinsk najtesnejším rozdielom 2:1. 

Presný zásah rodáka zo Spišskej Novej Vsi prišiel v 32. minúte zápasu a bol rozhodujúci. Bakoš nadviazal 

na gól Denisa Vichareva z úvodu druhej tretiny a hostia vo zvyšnom priebehu stretnutia už len skorigovali 
nepriaznivý stav zásluhou českého útočníka Lukáša Sedláka. 

Slovenský reprezentant odohral v doterajšom priebehu sezóny všetky tri zápasy Vladivostoku a nastúpil v 
elitnej formácii. V drese Admiralu zatiaľ nazbieral dva body za gól a asistenciu. V minulosti v KHL hrával aj za HK 
Soči, Červenú hviezdu Kchun-lun a HC Slovan Bratislava. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Prvá liga sa zmenila na SHL, hlavný partner SZĽH prispeje pol miliónom 
[10.09.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 13:48; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prva-liga-sa-zmenila-na-shl-hlavny-partner-szlh-prispeje-pol-
milionom/93922 

 
 

Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami. S 
novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny partner. 

Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej 
výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov. 

“Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. Aby 
tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre mladých 
hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského hokeja 
rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie len 
marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov,” povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. 

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 
dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, 

https://www.webnoviny.sk/martin-bakos-si-otvoril-golovy-ucet-v-novej-sezone-kontinentalnej-hokejovej-ligy/
https://www.webnoviny.sk/martin-bakos-si-otvoril-golovy-ucet-v-novej-sezone-kontinentalnej-hokejovej-ligy/
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prva-liga-sa-zmenila-na-shl-hlavny-partner-szlh-prispeje-pol-milionom/93922
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prva-liga-sa-zmenila-na-shl-hlavny-partner-szlh-prispeje-pol-milionom/93922


do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. “Celková dotácia vo forme rôznych 
príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden klub. Som rád, že sme sa dohodli so 
všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. 
Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,” pokračoval Šatan. 

V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 
maximálne piati cudzinci. “Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na 
sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne 
by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,” povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym. “Vlani s ním 
spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. ligy. Mali by sa 
uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga by mala byť 
mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a hráč i sa ich 
naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18-19 rokoch, ale neskôr, nech majú možnosť predĺžiť 
si hokejovú životnosť a kariéru,” dodal. Šatan. 

V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 
Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem 

desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v 
Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú 
väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví 
prvých šesť tímov v 10 kolách, v “béčku” odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom 
najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz 
Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport 
Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, 
o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. SZĽH investuje do druhej ligy pol milióna eur. Šatan: Pod jednou 

podmienkou 
[10.09.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/525396-szlh-prispeje-pol-milionmi-satan-len-ak-budu-hrat-mladi-
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Prezident SZĽH Miroslav Šatan na tlačovej konferencii so zástupcami prvoligových hokejových klubov pred 
novou sezónou. Autor: TASR, Pavel Neubauer 

Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami. 
S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny 

partner. Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej 
výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov. 

„Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. Aby 
tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre mladých 
hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského hokeja 
rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie len 
marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. 

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 
dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, 
do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. 

„Celková dotácia vo forme rôznych príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden 
klub. Som rád, že sme sa dohodli so všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale 
chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,“ pokračoval Šatan. 

V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 
maximálne piati cudzinci. „Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na 
sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne 
by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,“ povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym. "Vlani s ním 
spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. ligy. 

Mali by sa uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga by 
mala byť mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a hráči 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/525396-szlh-prispeje-pol-milionmi-satan-len-ak-budu-hrat-mladi-hraci/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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sa ich naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18–19 rokoch, ale neskôr, nech majú možnosť 
predĺžiť si hokejovú životnosť a kariéru," dodal. Šatan. 

Súhlasíte s pokračovaním Craiga Ramsayho vo funkcii? 
Áno, slovenský hokej posunul na vyššiu úroveň 
Áno, páči sa mi jeho profesionalizmus 
Nie, nemá výsledky a tie sú najdôležitejšie 
Nie, Slovensko má mať domáceho trénera 
Neviem sa vyjadriť 
Zobraziť výsledky ankety 
Áno, slovenský hokej posunul na vyššiu úroveň 
61,2% 
Áno, páči sa mi jeho profesionalizmus 
13,4% 
Nie, Slovensko má mať domáceho trénera 
11,9% 
Nie, nemá výsledky a tie sú najdôležitejšie 
11,2% 
Neviem sa vyjadriť 
2,3% 
V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov – MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 

Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem 

desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v 
Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú 
väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví 
prvých šesť tímov v 10 kolách, v „béčku“ odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom 
najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. 

Zástupcovia prvoligových hokejových klubov spoločne s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom (v strede). 
Autor: TASR, Pavel Neubauer 

Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a 
najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri 
víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. 
Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. VIDEO: Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla zmenami 
[10.09.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Šport 
Spoločná fotografia zástupcov prvoligových hokejových klubov, uprostred prezident SZĽH Miroslav Šatan 

počas tlačovej konferencie 10. septembra 2019 v Bratislave. 
Bratislava 10. septembra (TASR) - Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou 

viacerými zásadnými zmenami. S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová 
koncepcia a nový generálny partner. Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil 
prvoligovým klubom sumu v celkovej výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých 
slovenských hráčov. 

"Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. 
Aby tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre 

mladých hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského 
hokeja rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie 
len marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. 

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 
dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, 
do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. “Celková dotácia vo forme rôznych 
príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden klub. Som rád, že sme sa dohodli so 
všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. 
Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,” pokračoval Šatan. 

V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 
maximálne piati cudzinci. “Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na 

https://www.24hod.sk/video-druha-najvyssia-hokejova-sutaz-pod-tatrami-presla-zmenami-cl704811.html


sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne 
by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,” povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym. “Vlani s ním 
spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. ligy. Mali by sa 
uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga by mala byť 
mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a hráči sa ich 
naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18-19 rokoch, ale neskôr, nech majú možnosť predĺžiť 
si hokejovú životnosť a kariéru,” dodal. Šatan. 

V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 
Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem 

desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v 
Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú 
väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví 
prvých šesť tímov v 10 kolách, v “béčku” odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom 
najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz 
Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport 
Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, 
o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

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

 
 

14. Na košický maratón dovezie bežcov z Bratislavy mimoriadny vlak 
[10.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann 
Do Maratónskeho expresu možno pristúpiť aj v staniciach Trnava, Leopoldov, Trenčín, Považská Bystrica, 

Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Spišská Nová Ves. 

Košice 10. septembra (TASR) – Účastníci 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru sa môžu do Košíc 
dopraviť Maratónskym expresom. Mimoriadny vlak s programom pre bežcov bude vypravený severnou trasou 
Bratislava - Žilina - Košice oboma smermi. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus, ktorá novinku pripravila s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK). Vlak 
vyrazí z bratislavskej Hlavnej stanice v sobotu 5. októbra o 11:00 a v Košiciach by mal byť o 16:17. Opačným 
smerom pôjde v nedeľu 6. októbra o 16:13 z Košíc, očakávaný príchod do hlavného mesta je o 22:08. “Pri 96. 
ročníku najstaršieho maratónu v Európe sme sa rozhodli spojiť Košice s Bratislavou mimoriadnym Maratónskym 
expresom. Bežci si v ňom, okrem iného, budú môcť zabehať na bežiacom páse a pripraviť sa tak na nedeľný 
štart. Mimoriadny vlak ich neprivezie len na maratón, ale aj na obľúbenú Bielu noc, vďaka čomu môžu stráviť v 
našom kraji viac času a odniesť si viac zážitkov,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Do Maratónskeho 
expresu možno pristúpiť aj v staniciach Trnava, Leopoldov, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Spišská Nová Ves. Lístky si môžu záujemcovia kupovať online na 

webe maraton.kosiceregion.com. “Verím, že tento mimoriadny vlak zaujme vyznávačov zdravého životného štýlu 
a ekologického cestovania. O to viac, že sme im na cestu nachystali aj zaujímavý program. Súčasťou 
Maratónskeho expresu je totiž párty vagón, v ktorom budú pripravené bežecké pásy, zdravé občerstvenie a 
workshopy so skúsenými odborníkmi na športovú prípravu a výživu,” skonštatovala výkonná riaditeľka Košice 
Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. VIDEO: Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla zmenami 
[10.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Spoločná fotografia zástupcov prvoligových hokejových klubov, uprostred prezident SZĽH Miroslav Šatan 
počas tlačovej konferencie 10. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer 

http://www.teraz.sk/regiony/na-kosicky-maraton-dovezie-bezcov-na/417675-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/druha-najvyssia-hokejova-sutaz-po/417639-clanok.html


S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny 
partner. 

Bratislava 10. septembra (TASR) - Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou 
viacerými zásadnými zmenami. S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová 
koncepcia a nový generálny partner. Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil 
prvoligovým klubom sumu v celkovej výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých 
slovenských hráčov. “Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu 
ligu. Aby tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre 
mladých hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského 
hokeja rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie 
len marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov,” povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. Dotácia je 
približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho dvoch do 20 
rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, do zápasov 
môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. “Celková dotácia vo forme rôznych príspevkov a aj s 
marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden klub. Som rád, že sme sa dohodli so všetkými klubmi, 
samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. Táto spolupráca je 
zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,” pokračoval Šatan. V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť 
legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť maximálne piati cudzinci. “Na poslednú chvíľu sme už nechceli 
nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s 
minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,” 
povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj 
viaceré semináre pre trénerov, ktorí budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom 
Ramsaym. “Vlani s ním spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. 
ligy. Mali by sa uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga 
by mala byť mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a 
hráči sa ich naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18-19 rokoch, ale neskôr, nech majú 
možnosť predĺžiť si hokejovú životnosť a kariéru,” dodal. Šatan. V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne 
predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, 
Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú 

vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej 
reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz 
vonku. Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami 
sú väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa 
predstaví prvých šesť tímov v 10 kolách, v “béčku” odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, 
pričom najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz 
Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport 
Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, 
o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Slovan? Košice mi dlhujú peniaze dodnes, tvrdí bývalý útočník Ľubomír 

Vaic 
[10.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/411879/slovan-kosice-mi-dlhuju-peniaze-dodnes-tvrdi-byvaly-utocnik-lubomir-
vaic 

 
 

Pred dvomi rokmi dal aktívnemu hokeju definitívne zbohom. Dnes už 42-ročný Ľubomír Vaic však aj po 
skončení hráčskej kariéry zostal spätý s hokejom. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, nepôsobí v 
žiadnom konkrétnom klube, ale slovenskému hokeju sa snaží pomáhať prostredníctvom iných aktivít. 

"Stále som v dozornej rade Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na štadióne v Spišskej Novej Vsi tiež 

máme s bývalým spoluhráčom Mišom Findurom menšiu posilňovňu a streleckú zónu, kde sa venujeme deťom a 
pomáhame im zdokonaľovať prácu s hokejkou, pukom a streľbu. V posilňovni mávame skupinové aj individuálne 
tréningy. Venujeme sa tiež športovcom a deťom, ktorí majú problémy s chrbticou," vyhlásil Vaic. 

Priznal, že už počas kariéry hokejistu sa mu veľmi páčila práca fyzioterapeutov. “Uvažoval som dokonca, že 
by som po hokeji niečo také aj vyštudoval, ale keď som zistil, že by som v rámci diaľkového štúdia musel chodiť 
do školy päť rokov každú sobotu do Prešova, začal som hľadať iné spôsoby podobného uplatnenia,” dodal 
strieborný medailista z MS 2000 v ruskom Petrohrade a držiteľ bronzu z fínskeho šampionátu v roku 2003. 

Vaic v minulosti pôsobil vo viacerých krajinách sveta - v Česku, Nemecku, Rusku, Fínsku, Švédsku či v 
zámorí. V niekoľkých zápasoch si zahral aj v prestížnej NHL v drese Vancouveru Canucks. Na Slovensku okrem 
rodnej Spišskej Novej Vsi účinkoval aj v Poprade, Košiciach a bratislavskom Slovane. Práve posledné dve 

spomenuté mužstvá obstarajú vo štvrtok úvodný zápas nového tipsportligového ročníka 2019/2020. 

https://sport.aktuality.sk/c/411879/slovan-kosice-mi-dlhuju-peniaze-dodnes-tvrdi-byvaly-utocnik-lubomir-vaic
https://sport.aktuality.sk/c/411879/slovan-kosice-mi-dlhuju-peniaze-dodnes-tvrdi-byvaly-utocnik-lubomir-vaic


Peniaze dlhovali v Slovane i Košiciach 
3 fotky vo fotogalérii V Slovane mu všetko vyplatili. Zdroj: TASR 
V najvyššej slovenskej súťaži sa po sedemročnej prestávke predstaví HC Slovan Bratislava, ktorý sa na 

domácu scénu vracia po pôsobení v Kontinentálnej hokejovej lige. 
“Ľudia dostali to, čo chceli. Som rád, že je Slovan opäť v slovenskej extralige. Bolo super, že nás zastupoval v 

KHL a ľudia vďaka tomu mohli vidieť hráčov z tejto súťaže. Pri nedostatku financií je to však ťažké utiahnuť, 
zvlášť, keď niektoré kluby tam majú rozpočet aj 40 miliónov eur. Mnoho ľudí nadávalo, že Slovan pri odchode zo 
slovenskej extraligy spôsobil odliv peňazí. Teraz je späť a možno sa pozdvihne úroveň našej súťaže,” podotkol 
Vaic. 

V súvislosti s účasťou Slovana v slovenskej súťaži sa v nedávnych týždňoch v médiách prepierali dlhy klubu 
voči viacerým bývalým hráčom. Vaic podobnú situáciu počas angažmánu v hlavnom meste nezažil, ale stretol sa 
s týmto problémom v HC Košice. 

“Keď sme vyhrali posledný titul v roku 1999, do play-off sme nastupovali bez peňazí. Išli sme do toho s tým, 
že ideme hlavne hrať. Nemali sme vyplatené peniaze päť-šesť mesiacov, ale nakoniec sa našli sponzori, ktorí 
prisľúbili, že nám to všetko vyplatia, keď vyhráme titul. Podarilo sa, nakoniec jeden sponzor niečo vyplatil, druhý 
nevyplatil,” zaspomínal si na časy spred dvoch dekád. 

Nevyplatené základné platy z obdobia stráveného v Košiciach však stále nevidel. “Dokonca som vyhral aj súd, 
ale tam sa to pretransformovalo tuším zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a dodnes 
som tie peniaze nemal zaplatené. Ani nebudem, s tým som sa už dávno rozlúčil. To, že meškali peniaze, to je na 
Slovensku bežné. Bolo to aj v Slovane, ale vždy bolo vyplatené,” doplnil. 

TREBA AJ ŠŤASTIE 
3 fotky vo fotogalérii Ľubomír Vaic sa aj po kariére ostal pri hokeji. 
Ako bývalý dlhoročný reprezentant sa pristavil aj pri nedávnych majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach, 

na ktorých mužstvo trénera Craiga Ramsayho opäť nepreniklo zo skupiny do vyraďovacej časti turnaja. 
“Čo ľudia čakali? Že sa slovenský hokej za rok zmení a znova budeme hrať o medaily, keď sme predtým hrali 

mizerne? Veľa je aj o šťastí. Videli sme to aj teraz, keď nám v posledných sekundách ušli dobré výsledky a pre 
tieto bodové straty sme sa nedostali do vyraďovacích bojov. Chlapcom však nie je čo vyčítať. Každý rok sa 
snažia a robia, čo môžu. Potrebujeme hlavne budovať tam dole, aby sme mali širšiu základňu. V hokeji máme 
málo detí,” zakončil pre agentúru SITA Ľubomír Vaic. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 1. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
17:00 
11.09.2019 
HK Martin Martin 
HK Gladiators Trnava Trnava 
17:30 
11.09.2019 
HC Bratislava Bratislava 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
11.09.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MsHK Žilina Žilina 
18:00 
11.09.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Levice Levice 
19:00 
11.09.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Sleduj_a_tipuj_nazivo_675x40’,’view’] }); } 
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17. Na košický maratón dovezie bežcov z Bratislavy mimoriadny vlak 
[10.09.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Košice 10. septembra (TASR) – Účastníci 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru sa môžu do Košíc 

dopraviť Maratónskym expresom. Mimoriadny vlak s programom pre bežcov bude vypravený severnou trasou 
Bratislava - Žilina - Košice oboma smermi. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus, ktorá novinku pripravila s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK). 

Vlak vyrazí z bratislavskej Hlavnej stanice v sobotu 5. októbra o 11:00 a v Košiciach by mal byť o 16:17. 
Opačným smerom pôjde v nedeľu 6. októbra o 16:13 z Košíc, očakávaný príchod do hlavného mesta je o 22:08. 

“Pri 96. ročníku najstaršieho maratónu v Európe sme sa rozhodli spojiť Košice s Bratislavou mimoriadnym 
Maratónskym expresom. Bežci si v ňom, okrem iného, budú môcť zabehať na bežiacom páse a pripraviť sa tak 
na nedeľný štart. Mimoriadny vlak ich neprivezie len na maratón, ale aj na obľúbenú Bielu noc, vďaka čomu môžu 
stráviť v našom kraji viac času a odniesť si viac zážitkov,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Do Maratónskeho expresu možno pristúpiť aj v staniciach Trnava, Leopoldov, Trenčín, Považská Bystrica, 
Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Spišská Nová Ves. Lístky si môžu záujemcovia 

kupovať online na webe maraton.kosiceregion.com. 
“Verím, že tento mimoriadny vlak zaujme vyznávačov zdravého životného štýlu a ekologického cestovania. O 

to viac, že sme im na cestu nachystali aj zaujímavý program. Súčasťou Maratónskeho expresu je totiž párty 
vagón, v ktorom budú pripravené bežecké pásy, zdravé občerstvenie a workshopy so skúsenými odborníkmi na 
športovú prípravu a výživu,” skonštatovala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

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

 
 

18. Prvá liga zmenila názov na Slovenskú hokejovú ligu, hlavným partnerom je 

SZĽH 
[10.09.2019; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 
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Nový hlavný partner ligy, ktorým sa stal SZĽH, prispeje pol miliónom eur. 
Len vďaka podpore od našich čitateľov vám prinášame aktuálne spravodajstvo. Podporte nás, prosíme. 
Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami. S 

novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny partner. 
Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej výške 
pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov. 

“Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. Aby 
tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre mladých 
hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského hokeja 
rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie len 
marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov,” povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. 

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 
dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, 
do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. 

“Celková dotácia vo forme rôznych príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50-tisíc eur na jeden 
klub. Som rád, že sme sa dohodli so všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale 
chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,” pokračoval Šatan. 

V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 
maximálne piati cudzinci. “Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na 
sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne 
by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,” povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym. “Vlani s ním 
spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. ligy. Mali by sa 
uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga by mala byť 
mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a hráči sa ich 
naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18-19 rokoch, ale neskôr, nech majú možnosť predĺžiť 
si hokejovú životnosť a kariéru,” dodal. Šatan. 

https://www.24hod.sk/na-kosicky-maraton-dovezie-bezcov-z-bratislavy-mimoriadny-vlak-cl704857.html
https://www.postoj.sk/46958/prva-liga-sa-zmenila-na-slovensku-hokejovu-ligu


V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 
Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. 

Okrem desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude 
pripravovať v Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú 
väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví 
prvých šesť tímov v 10 kolách, v “béčku” odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom 
najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. 

Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a 
najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri 
víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. 
Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Prvá hokejová liga zmenila názov aj logo, nový ročník s viacerými zmenami 
[10.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/411854/prva-hokejova-liga-zmenila-nazov-aj-logo-novy-rocnik-s-viacerymi-
zmenami 

 
 

Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami. S 
novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny partner. 

Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej 
výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov. 

„Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. Aby 
tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre mladých 
hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského hokeja 
rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie len 
marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov,” povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. 

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 
dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, 
do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. 

„Celková dotácia vo forme rôznych príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden 
klub. Som rád, že sme sa dohodli so všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale 
chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,” pokračoval Šatan. 
3 fotky vo fotogalérii Slovenská hokejová liga. Zdroj: hockeyslovakia.sk 

Legionársky limit platí aj v tejto sezóne 
V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 

maximálne piati cudzinci. „Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na 
sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne 
by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,” povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym. 

„Vlani s ním spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. ligy. Mali 
by sa uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga by mala 
byť mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a hráči sa ich 
naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18-19 rokoch, ale neskôr, nech majú možnosť predĺžiť 
si hokejovú životnosť a kariéru,” dodal. Šatan. 

3 fotky vo fotogalérii Miroslav Šatan a zástupcovia prvoligových hokejových klubov tlačová konferencia. Zdroj: 
TASR 

Súčasťou aj SR „18” 
V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 

Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem 

desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v 
Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú 
väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví 
prvých šesť tímov v 10 kolách, v „béčku” odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom 
najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. 

Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a 
najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri 

https://sport.aktuality.sk/c/411854/prva-hokejova-liga-zmenila-nazov-aj-logo-novy-rocnik-s-viacerymi-zmenami
https://sport.aktuality.sk/c/411854/prva-hokejova-liga-zmenila-nazov-aj-logo-novy-rocnik-s-viacerymi-zmenami


víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. 
Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 1. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
17:00 
11.09.2019 
HK Martin Martin 
HK Gladiators Trnava Trnava 
17:30 
11.09.2019 
HC Bratislava Bratislava 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
11.09.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MsHK Žilina Žilina 
18:00 
11.09.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Levice Levice 
19:00 
11.09.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Druhá najvyššie liga prešla zásadnými zmenami. Bude zameraná na 

mladých hráčov 
[10.09.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22209033/druha-hokejova-liga-sa-bude-volat-shl-prejde-zmenami.html 

 
 

SZĽH bude poskytovať finančné dotácie. 
BRATISLAVA. Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými 

zmenami. S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový 
generálny partner. 

Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej 
výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov. 

Súvisiaci článokHokejový klub v Žiline bude pokračovať, došlo ku kompromisu návrhovČítajte 
Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 

dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. 
Samozrejme, do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. 
V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 

maximálne piati cudzinci. 
“Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na sezónu. Viaceré mužstvá aj 

bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne by sme radi znížili ich počet 
na štyroch, možno aj troch,” povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 
Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. 

Okrem desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude 
pripravovať v Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

[Späť na obsah] 

https://sport.sme.sk/c/22209033/druha-hokejova-liga-sa-bude-volat-shl-prejde-zmenami.html


 
 

21. Vaic: Slovan mi dlhoval tiež, ale zaplatil. Na peniaze od Košíc čakám už 20 

rokov 
[10.09.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22209258/lubomir-vaic-o-dvojici-hc-kosice-a-hc-slovan-bratislava.html 

 
 

Návrat Slovana? Ľudia majú, čo chceli. 
Kompletný program Tipsport ligy 2019/2020 kolo po kole >>> 
BRATISLAVA. Pred dvomi rokmi definitívne ukončil aktívnu kariéru. Dnes už 42-ročný Ľubomír Vaic však aj 

po skončení hráčskej kariéry zostal spätý s hokejom. 
Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, nepôsobí v žiadnom klube, ale slovenskému hokeju sa snaží 

pomáhať prostredníctvom iných aktivít. 
Fyzioterapeut? Musel by chodiť päť rokov do školy 
"Stále som v dozornej rade Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na štadióne v Spišskej Novej Vsi tiež 

máme s bývalým spoluhráčom Michalom Findurom menšiu posilňovňu a streleckú zónu, kde sa venujeme deťom 
a pomáhame im zdokonaľovať prácu s hokejkou, pukom a streľbu," uviedol Vaic. 

Súvisiaci článokSezónu otvorí šláger Košice - Slovan, zverejnili aj nový model súťaže Čítajte 
“V posilňovni mávame skupinové aj individuálne tréningy. Venujeme sa tiež športovcom a deťom, ktorí majú 

problémy s chrbticou,” doplnil. 
Priznal, že už počas kariéry hokejistu sa mu veľmi páčila práca fyzioterapeutov. 
“Uvažoval som dokonca, že by som po hokeji niečo také aj vyštudoval, ale keď som zistil, že by som v rámci 

diaľkového štúdia musel chodiť do školy päť rokov každú sobotu do Prešova, začal som hľadať iné spôsoby 
podobného uplatnenia,” dodal strieborný medailista z MS 2000 v ruskom Petrohrade a držiteľ bronzu z fínskeho 
šampionátu v roku 2003. 

Slovan? Ľudia dostali to, čo chceli 
Vaic v minulosti pôsobil vo viacerých krajinách sveta - v Česku, Nemecku, Rusku, Fínsku, Švédsku či v 

zámorí. V niekoľkých zápasoch si zahral aj v prestížnej NHL v drese Vancouvru Canucks. 
Na Slovensku okrem rodnej Spišskej Novej Vsi účinkoval aj v Poprade, Košiciach a bratislavskom Slovane. 

Práve posledné dve spomenuté mužstvá obstarajú vo štvrtok úvodný zápas nového tipsportligového ročníka 
2019/2020. 

V najvyššej slovenskej súťaži sa po sedemročnej prestávke predstaví HC Slovan Bratislava, ktorý sa na 
domácu scénu vracia po pôsobení v Kontinentálnej hokejovej lige. 

“Ľudia dostali to, čo chceli. Som rád, že je Slovan opäť v slovenskej extralige. Bolo super, že nás zastupoval v 
KHL a ľudia vďaka tomu mohli vidieť hráčov z tejto súťaže. Pri nedostatku financií je to však ťažké utiahnuť, 
zvlášť, keď niektoré kluby tam majú rozpočet aj 40 miliónov eur,” priznal. 

“Mnoho ľudí nadávalo, že Slovan pri odchode zo slovenskej extraligy spôsobil odliv peňazí. Teraz je späť a 
možno sa pozdvihne úroveň našej súťaže,” podotkol Vaic. 

Ľubomír Vaic. (zdroj: Jozef Petruška)Peniaze od Košíc už zrejme neuvidí 
V súvislosti s účasťou Slovana v slovenskej súťaži sa v nedávnych týždňoch v médiách prepierali dlhy klubu 

voči viacerým bývalým hráčom. 
Vaic podobnú situáciu počas angažmánu v hlavnom meste nezažil, ale stretol sa s týmto problémom v HC 

Košice. 
“Keď sme vyhrali posledný titul v roku 1999, do play off sme nastupovali bez peňazí. Išli sme do toho s tým, že 

ideme hlavne hrať. Nemali sme vyplatené peniaze päť-šesť mesiacov, ale nakoniec sa našli sponzori, ktorí 
prisľúbili, že nám to všetko vyplatia, keď vyhráme titul. Podarilo sa, nakoniec jeden sponzor niečo vyplatil, druhý 
nevyplatil,” zaspomínal si na časy spred dvoch dekád. 

Nevyplatené základné platy z obdobia stráveného v Košiciach však stále nevidel. 
“Dokonca som vyhral aj súd, ale tam sa to pretransformovalo tuším zo spoločnosti s ručením obmedzeným na 

akciovú spoločnosť a dodnes som tie peniaze nemal zaplatené. Ani nebudem, s tým som sa už dávno rozlúčil. 
To, že meškali peniaze, to je na Slovensku bežné. Bolo to aj v Slovane, ale vždy bolo vyplatené,” doplnil. 

O MS v hokeji 2019 
Ako bývalý dlhoročný reprezentant sa pristavil aj pri nedávnych majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach, 

na ktorých mužstvo trénera Craiga Ramsayho opäť nepreniklo zo skupiny do vyraďovacej časti turnaja. 
“Čo ľudia čakali? Že sa slovenský hokej za rok zmení a znova budeme hrať o medaily, keď sme predtým hrali 

mizerne? Veľa je aj o šťastí. Videli sme to aj teraz, keď nám v posledných sekundách ušli dobré výsledky a pre 
tieto bodové straty sme sa nedostali do vyraďovacích bojov,” uznal. 

“Chlapcom však nie je čo vyčítať. Každý rok sa snažia a robia, čo môžu. Potrebujeme hlavne budovať tam 
dole, aby sme mali širšiu základňu. V hokeji máme málo detí,” zakončil pre agentúru SITA Ľubomír Vaic. 

[Späť na obsah] 

https://sport.sme.sk/c/22209258/lubomir-vaic-o-dvojici-hc-kosice-a-hc-slovan-bratislava.html


 
 

22. SZĽH prispeje pol miliónmi eur. Šatan: Len pod jednou podmienkou 
[10.09.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/525396-szlh-prispeje-pol-milionmi-satan-len-ak-budu-hrat-mladi-
hraci/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Prezident SZĽH Miroslav Šatan na tlačovej konferencii so zástupcami prvoligových hokejových klubov pred 
novou sezónou. Autor: TASR, Pavel Neubauer 

Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami. 
S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny 

partner. Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej 
výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov. 

„Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. Aby 
tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre mladých 
hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského hokeja 
rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie len 
marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. 

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 
dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, 
do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. 

„Celková dotácia vo forme rôznych príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden 
klub. Som rád, že sme sa dohodli so všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale 
chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,“ pokračoval Šatan. 

V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 
maximálne piati cudzinci. „Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na 
sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne 
by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,“ povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym. "Vlani s ním 
spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. ligy. 

Mali by sa uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga by 
mala byť mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a hráči 
sa ich naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18–19 rokoch, ale neskôr, nech majú možnosť 
predĺžiť si hokejovú životnosť a kariéru," dodal. Šatan. 

Súhlasíte s pokračovaním Craiga Ramsayho vo funkcii? 
Áno, slovenský hokej posunul na vyššiu úroveň 
Áno, páči sa mi jeho profesionalizmus 
Nie, nemá výsledky a tie sú najdôležitejšie 
Nie, Slovensko má mať domáceho trénera 
Neviem sa vyjadriť 
Zobraziť výsledky ankety 
Áno, slovenský hokej posunul na vyššiu úroveň 
61,1% 
Áno, páči sa mi jeho profesionalizmus 
13,3% 
Nie, Slovensko má mať domáceho trénera 
12,0% 
Nie, nemá výsledky a tie sú najdôležitejšie 
11,3% 
Neviem sa vyjadriť 
2,3% 
V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov – MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 

Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem 

desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v 
Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú 
väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví 
prvých šesť tímov v 10 kolách, v „béčku“ odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom 
najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. 

Zástupcovia prvoligových hokejových klubov spoločne s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom (v strede). 
Autor: TASR, Pavel Neubauer 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/525396-szlh-prispeje-pol-milionmi-satan-len-ak-budu-hrat-mladi-hraci/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/525396-szlh-prispeje-pol-milionmi-satan-len-ak-budu-hrat-mladi-hraci/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a 
najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri 
víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. 
Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Prvá hokejová liga zmenila názov aj logo, nový ročník s viacerými zmenami 
[10.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/411854/prva-hokejova-liga-zmenila-nazov-aj-logo-novy-rocnik-s-viacerymi-
zmenami/ 

 
 

Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami. S 
novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny partner. 

Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej 
výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov. 

„Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. Aby 
tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre mladých 
hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského hokeja 
rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie len 
marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov,” povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. 

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho 
dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, 
do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. 

„Celková dotácia vo forme rôznych príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden 
klub. Som rád, že sme sa dohodli so všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale 
chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok,” pokračoval Šatan. 
3 fotky vo fotogalérii Slovenská hokejová liga. Zdroj: hockeyslovakia.sk 

Legionársky limit platí aj v tejto sezóne 
V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť 

maximálne piati cudzinci. „Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na 
sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne 
by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch,” povedal prezident SHL Miroslav Lipovský. 

Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym. 

„Vlani s ním spolupracovali tréneri mládežníckych reprezentácií, teraz dáme túto šancu trénerom z I. ligy. Mali 
by sa uskutočniť dve sedenia, ktoré bude viesť Ramsay a ukáže im prvky moderného hokeja. Táto liga by mala 
byť mladá, rýchlejšia, mala by sa zamerať na to, aby všetci hrali moderný hokej, moderné systémy a hráči sa ich 
naučili už v mladom veku. Ak nebudú dosahovať vrchol v 18-19 rokoch, ale neskôr, nech majú možnosť predĺžiť 
si hokejovú životnosť a kariéru,” dodal. Šatan. 

3 fotky vo fotogalérii Miroslav Šatan a zástupcovia prvoligových hokejových klubov tlačová konferencia. Zdroj: 
TASR 

Súčasťou aj SR „18” 
V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC 

Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová 
Ves, HK’95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem 

desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v 
Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku. 

Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú 
väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví 
prvých šesť tímov v 10 kolách, v „béčku” odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom 
najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. 

Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a 
najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri 
víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. 
Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 1. kolo 
1 
X 
2 

https://sport.aktuality.sk/c/411854/prva-hokejova-liga-zmenila-nazov-aj-logo-novy-rocnik-s-viacerymi-zmenami/
https://sport.aktuality.sk/c/411854/prva-hokejova-liga-zmenila-nazov-aj-logo-novy-rocnik-s-viacerymi-zmenami/


HK Skalica HK Skalica 
17:00 
11.09.2019 
HK Martin Martin 
HK Gladiators Trnava Trnava 
17:30 
11.09.2019 
HC Bratislava Bratislava 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
11.09.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MsHK Žilina Žilina 
18:00 
11.09.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Levice Levice 
19:00 
11.09.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Kompromisne povolený „vlčí“ lov v prvej lige 
[10.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/411712/kompromisne-povoleny-vlci-lov-v-prvej-lige/ 

 
 

Kyselica Tomáš 
Žilinský hokej opäť prežil. Hoci už druhé leto silno krváca, má nádej, že sa uzdraví v rukách súkromného 

investora. Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline schválili v piatok kompromisné riešenie fungovania áčka 
„vlkov“ v nasledujúcej sezóne. 

Žilinský mužský hokej je nateraz zachránený, naďalej však musí hľadať kupcu 
Leto 2019 nie je prvé, v ktorom sa o bytí či nebytí žilinského mužského hokeja horlivo diskutovalo medzi 

poslancami zastupiteľstva. Keďže klub má mestský štatút, je od neho závislý. Vlani žiadal potrebnú dotáciu na 
fungovanie vo výške takmer vyše pol milióna, čo predchádzajúce zastupiteľstvo odmietlo schváliť. Nakoniec sa ku 
kompromisnému riešeniu odhodlal vtedajší primátor Igor Choma. 

Navrhnutý spôsob financovania po čase prešiel a žilinskému áčku bola napriek prvotnému odkladu udelená 
extraligová licencia. Zo športového hľadiska sa odvtedy veľa zmenilo. Žilina prehrala s Michalovcami v baráži 3:4 
na zápasy a zostúpila do prvej ligy. 

Aj nové vedenie mesta na čele s primátorom Petrom Fiabánem sa snažilo odpredať akcie klubu do 
súkromných rúk. Už malo kupca Petra Černáka, otca nášho reprezentačného obrancu Erika, ale dohoda 
stroskotala okrem iného aj na neuhradení finančnej zábezpeky do stanoveného termínu zo strany súkromného 
investora. 

Oddaných fanúšikov budeme potrebovať viac ako kedykoľvek predtým 
PETER DURMIS 
predseda predstavenstva MsHK 
NEODOBRENÝ NÁVRH 
Žilinský hokej je už dlho na rázcestí. Zachrániť ho mala primátorova iniciatíva, ktorý na mimoriadnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva v polovici augusta predostrel plán fungovania tímu seniorov v prvej lige. 
Navrhol model samofinancovania. 

Súčasťou plánu bol prenájom zimného štadióna s príslušenstvom hokejovému klubu na tri roky za symbolický 
ročný nájom jedno euro s tým, že výnosy z predaja ľadovej plochy by šli na športový chod A-mužstva. Poslanci 
tento návrh neodobrili, 16 z 25 prítomných sa zdržalo hlasovania. 

3 fotky vo fotogalérii Hráči MsHK Žilina. Zdroj: mshkzilina.sk 
PRIAMO AJ NEPRIAMO 
Ďalšiu príležitosť na odvrátenie zániku mal žilinský hokej na piatkovom mimoriadnom zasadnutí. 

Zastupiteľstvo po niekoľkých hodinách napokon dospelo k nasledovnému riešeniu: žilinský hokejový klub dostane 
v roku 2019 dotáciu 75-tisíc eur. 

https://sport.aktuality.sk/c/411712/kompromisne-povoleny-vlci-lov-v-prvej-lige/


„S priamou podporou 75-tisíc a ďalšími 50-tisícmi z hokejového zväzu zabezpečíme podpis zmlúv s hráčmi a 
chod nasledujúcej sezóny,“ ozrejmil primátor Peter Fiabáne. 

Žilinský hokejový klub si môže prilepšiť ešte o ďalších 100-tisíc eur z mestského rozpočtu v rokoch 2019 a 
2020. Teda o sumu, ktorá bola v pôvodnom návrhu z augusta uvedená pri políčku s plánovaným reklamným 
plnením v sezóne 2019/20. Koľko sa klubu podarí vyzbierať zo súkromných príspevkov, toľko mu pošle aj mesto, 
nanajvýš však 100-tisíc. Podľa primátora Petra Fiabáneho predstavujú aktuálne dohodnuté sponzorské príspevky 
čiastku 35-tisíc. 

Okrem priamej finančnej podpory pristúpilo vedenie mesta aj k nepriamej. Mužský hokej bude podporovať 
symbolickým nájmom ľadovej plochy a ďalšieho zázemia zimného štadióna. Na základe zmluvy medzi 
správcovskou spoločnosťou komplexu ŽILBYT a hokejovým klubom môže MsHK Žilina využívať 80 percent 
reklamných plôch na získavanie finančných prostriedkov. Desať percent je vyčlenených pre mládežnícky klub 
MsHKM Žilina a zvyšných desať pre správcovskú spoločnosť. 

3 fotky vo fotogalérii Peter Durmis Zdroj: archív 
KOMPROMIS 
Z uznesenia piatkového zasadnutia MZ zároveň vyplýva, že predstavenstvo MsHK Žilina má do konca sezóny 

2019/20 podniknúť kroky na presun akcií klubu do súkromných rúk. Ak nebude záujem o všetky, bude možné 
realizovať aj čiastočný predaj. Na piatkovom zasadnutí MZ sa zúčastnili aj hráči žilinského klubu. Ako vníma 
riešenie situácie tréner áčka Stanislav Škorvánek? 

„Ako kompromis medzi dvomi návrhmi. Do konca sezóny máme čas, aby sme posunuli hokej z mestských rúk 
inde. Teším sa, že môžeme podpísať zmluvy s hráčmi a v stredu riadne odohrať prvý súťažný zápas. Aj chlapci 
sú radi, že sa môžu sústrediť na hokej. Verím, že výkonmi, ktoré budú podávať, prilákajú nových potenciálnych 
sponzorov.“ 

Predseda predstavenstva MsHK Peter Durmis nevníma závery z piatkového zastupiteľstva za nedostačujúce 
pre potreby zaručenia návratu klubu do extraligy. Zvažoval tiež odstúpenie z funkcie, no nasadenie hráčov v 
prípravnom zápase s Topoľčanmi (5:1) i vytvorená atmosféra ho presvedčili. 

„Jedno ťažké obdobie má žilinský hokej za sebou. Teraz je pred nami ešte ťažšia úloha. Presvedčiť všetkých, 
aj neprajníkov, že žilinský hokej má budúcnosť. V rukách to majú odhodlaní mladíci, my vo vedení klubu, mesta, 
ale aj naši oddaní fanúšikovia. Budeme ich potrebovať viac ako kedykoľvek predtým.“ 

PREHRA A VÝHRA 
Žilinčania odohrali pred štartom súťaže dva prípravné zápasy. V deň 75. výročia SNP podľahli Martinu 4:7, o 

niekoľko dní neskôr zdolali Topoľčany v žičlivej atmosfére 5:1. Prvý súťažný zápas v I. hokejovej lige odohrajú 
„vlci“ v stredu o 18.00 a domácom ľade proti Spišskej Novej Vsi. 

KÁDER MSHK V PRÍRPRAVE 
Brankári: Maroš Mikoláš, Jakub Lackovič 
Obrancovia: Lukáš Dubeň, Martin Turian, Martin Leško, Dominik Surán, Jakub Pišoja, Peter Junas, Martin 

Božik, Juraj Housa, Michal Coma 
Útočníci: Jaroslav Markovič, Dominik Rehák, Matej Minarik, Matej Sikela, Peter Húževka, Filip Ondruš, Matej 

Macek, Ondrej Prášil, Samuel Záhradník, Simeon Pjatak, Denis Valášek, Norbert Gálik 
Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 1. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
17:00 
11.09.2019 
HK Martin Martin 
HK Gladiators Trnava Trnava 
17:30 
11.09.2019 
HC Bratislava Bratislava 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
11.09.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MsHK Žilina Žilina 
18:00 
11.09.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Levice Levice 
19:00 
11.09.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
Zobraz viac zápasov 



Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

KVALIFIKACIA_ME_MUZI_CiernaHora-Cesko_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

25. KAM ZA ŠPORTOM 
[09.09.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 36; TH] 

 
 

Futbal Slovnaft Cup - 3. kolo, 10.09. o 16:00 hod.: FK Predmier - MFK Liptovský Mikuláš; 11. 09. o 16:00 hod.: 
ŠK Belá - ŠKF Sereď; o 16:30 hod.: FK Strečno - Dukla Banská Bystrica. 

II. liga - 9. kolo, 15. 09. o 10:30 hod.: MŠK Žilina B - MŠK Púchov. 
IV. liga sk. Sever - 7. kolo, 14. 09. o 11:00 hod.: OŠK Baník Stráňavy - ŠK Makov. 
V. liga sk. A - 7. kolo, 15. 09. o 15:30 hod.: TJ Višňové - FK Turzovka, MFK Bytča - Vysoká nad Kysucou, ŠK 

Gbeľany - OFK Kotešová, FK Predmier - TJ Varín, ŠK Belá - FK Strečno. 
I. trieda - 7. kolo, 14. 09. o 15:30 hod.: Bánová B - Veľké Rovné; 15. 09. o 11:00 hod.: Nededza - Zástranie; 
o 15:30 hod.: Horný Hričov - Kamenná Poruba, Hlboké - Petrovice, Bitarová - Jablonové, Lietavská Lúčka - 

Brodno, Štiavnik - Považský Chlmec. 
II. trieda - 7. kolo, 14. 09. o 15:00 hod.: Ďurčiná - Stráňavy B; o 15:30 hod.: Ovčiarsko - Dlhé Pole; 15. 09. o 

15:30 hod.: Hričovské Podhradie - Bytčica, Teplička nad Váhom B - Hliník, Hôrky - Pšurnovice, Rašov - 
Krasňany, Hvozdnica - Stráža. 

III. trieda - 7. kolo, 15. 09. o 14:30 hod.: Zbyňov - Dolná Tižina; o 15:30 hod.: Babkov - Súľov, Dolný Hričov - 
Trnové, Lietava - Hrabové, Kunerad - Zádubnie, Mojš - Divinka-Lalinok. 

Futsal 
Varta liga - 2. kolo, 14. 09. 
o 20:00 hod: ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec (ŠH na Rosinskej ceste). 
Hokej 
1. liga - 1. kolo, 11. 09. o 18:00 hod.: MsHK Žilina - HK Spišská Nová Ves. 

Florbal 
15. 09. o 16:00 hod: Grasshoppers Uniza Žilina - FBK Púchov (ŠH na Rosinskej ceste). 
Beh 
15. 09. od 14:00 hod.: Žilinský mestský polmaratón (Námestie Andreja Hlinku). 

[Späť na obsah] 

 
 

26. V STREDU ŽILINČANIA VYKORČUĽUJÚ NA PRVÝ ZÁPAS NOVEJ SEZÓNY 
[09.09.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 32; DM] 

 
 

V otváracom stretnutí privítajú na žilinskom Zimnom štadióne Vojtecha Závodského Spišskú Novú Ves. 

Po dlhotrvajúcich peripetiách sa opäť môžu sústrediť plne na hokej. Hokejisti MsHK Žilina sa spolu so svojím 
trénerom Stanislavom Škorvánkom v piatok zúčastnili mestského zastupiteľstva, kde sa rokovalo o ich osude. 
Mesto napokon mužskému hokeju schválilo dotáciu a Vlci sa tak definitívne pripravujú na otvárací zápas 
prvoligovej sezóny. 

Mužstvo MsHK Žilina odohralo pred štartom prvej ligy tri prípravné stretnutia. V prvom Žilinčania podľahli po 
solídnom výkone Martinu 4:7, v Dubnici zvíťazili 3:2 a Topoľčany zdolali 5:1. 

Sezóna odštartuje už v stredu (11. septembra), keď od 18:00 hod. privítajú na Zimnom štadióne Vojtecha 
Závodského hráčov Spišskej Novej Vsi. 

V druhom kole pocestujú do Považskej Bystrice (13. 9. o 18:00 hod.) a duel tretieho kola odohrajú v hlavnom 
meste proti Bratislave Capitals (16. 9. o 18:30 h). 

Káder A-tímu v príprave: 
Brankári: Maroš Mikoláš, Jakub Lackovič. 
Obrancovia: Lukáš Dubeň, Martin Turian, Ľubomír Patlevič, Martin Leško, Dominik Surán, Jakub Pišoja, Peter 

Junas, Martin Božik, Juraj Housa, Michal Coma. 
Útočníci: Jaroslav Markovič, Dominik Rehák, Matej Minarik, Matej Sikela, Peter Húževka, Filip Ondruš, Matej 

Macek, Ondrej Prášil, Samuel Záhradník, Simeon Pjatak, Denis Valášek, Norbert Gálik. 
Foto: 
Vlci v piatok zavítali na mestskú radnicu. FB/MsHK Žilina 

[Späť na obsah] 
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