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Len dve strany kandidujúce v parlamentných voľbách postavili na čelo kandidátky ženu, v najsilnejšom Smere 
sú na zvoliteľnom mieste len tri ženy 

Záujem politických strán o vstup žien do verejného života za posledné štyri roky klesol. Ukazuje to pohľad na 
ich kandidátky, s ktorými idú do parlamentných volieb. 

V roku 2016 tvorili ženy takmer štvrtinu všetkých kandidátov do Národnej rady, v roku víťazstva Zuzany 
Čaputovej v prezidentských voľbách je to už len necelých 23 percent. Zo strán, ktoré majú šancu na vstup do 
parlamentu, ich má najviac koalícia PS/ Spolu. Najmenej Sloboda a solidarita. Ministerstvo vnútra zaregistrovalo 



2736 kandidátov, z nich je 627 žien a 2109 mužov. Na kandidátke PS/Spolu je 53 žien a tvoria tak viac ako tretinu 
celej koaličnej 150-člennej kandidátky. Na druhom mieste je so 41 ženami Demokratická strana, v ktorej našli 
útočisko odídenci zo SaS. V percentuálnom vyjadrení má viac ako tretinový podiel žien kandidátka strany 
Starostovia a nezávislí kandidáti (SNK), Solidarita, Máme toho dosť, Slovenská liga, 99 percent, Slovenské hnutie 
obrody (SHO) a Hlas ľudu. Vládny Smer našiel miesto pre 23 žien. SNS ich má 31 a Most-Híd 35. Z 
parlamentných strán má najmenej žien Sloboda a solidarita – 21. 

STRANY: ŽENY SÚ DÔLEŽITÉ, ALE AKOSI TO NEVYCHÁDZA 
„Pre nás je otázkou férovosti, aby mali ženy aspoň rovné zastúpenie, o čo sa budeme dlhodobo snažiť,“ 

hovorí Silvia Hudáčková za koalíciu PS/ Spolu, ktorá má ženské platformy v oboch stranách a je hrdá na to, že 
majú na kandidátke najviac žien. V prvej dvadsiatke majú osem žien, rovnako ako Za ľudí a KDH. „Ženy majú 
unikátne skúsenosti a pohľady, ktoré sú potrebné pri tvorbe kvalitných verejných politík. Vyšší počet žien v politike 
je prospešný pre celú spoločnosť,“ odpovedá Hudáčková. Veronika Remišová je na kandidátke Za ľudí hneď za 
lídrom Andrejom Kiskom, v minulej kampani bola dokonca volebnou líderkou Obyčajných ľudí. V politike by viac 
žien privítala aj preto, že viac dbajú na spoluprácu, a nie na súperenie. „Do politiky potrebujeme vrátiť hodnoty 
ako súdržnosť, spolupatričnosť a solidarita. Ženy, ktoré historicky zohrávali dôležitú úlohu v udržiavaní jednoty 
rodiny a vo vytváraní rodinnej pohody pre všetkých členov rodiny, si tieto hodnoty veľmi dobre uvedomujú. Viac 
žien v politike môže mať ozdravný vplyv na celkovú politickú kultúru,“ hovorí Remišová. OĽaNO je hrdé na to, že 
na čele ich kandidátky je žena, Mária Šofranko. „Samozrejme, boli by sme najradšej, aby zastúpenie žien v 
politike bolo rovnocenné zastúpeniu mužov, ale nedokážeme ovplyvniť reálny záujem žien do politiky vstúpiť,“ 
hovorí Igor Matovič. Rovnaké množstvo žien na kandidátke, ako má OĽaNO, teda 34, má aj Sme rodina. „Ženy 
kandidátky sú pre nás veľmi dôležité, pretože do politiky prinášajú pridanú hodnotu. Ženy sú predsa len 
jemnejšie, diplomatickejšie, majú skôr zmysel pre estetiku, a tak ďalej a tak ďalej,“ vysvetľuje Peter Pčolinský, ako 
vníma ženy v politike. Pri zostavovaní kandidátky podľa Pčolinského mysleli na to, aby mali v prvej trojke ženu. 
Toto miesto v strane obsadila súčasná poslankyňa Petra Krištúfková. KDH má v prvej dvadsiatke pomerne veľa 
žien, zo všetkých 150 kandidátov však netvoria ani pätinu. „Stále je čo vylepšovať, no sme radi za každú ženu, 
ktorá má záujem pomáhať kresťanskej demokracii na Slovensku,“ tvrdí hovorca KDH Stano Župa. Hlavným 
kritériom pri skladaní kandidátky bola podľa neho odbornosť, nie pohlavie. 

Most-Híd má na kandidátke 35 žien, čo je takmer štvrtina všetkých kandidátov. Hovorkyňa strany Klára 
Magdeme tvrdí, že zastúpenie žien vo vysokej politike považujú za dôležité a uvítali by, ak by ich bolo ešte viac. 
„Ak sa tento pomer v budúcnosti zmení, určite nás to poteší,“ hovorí. Spomedzi strán, ktoré majú šancu získať vo 
voľbách viac ako päť percent, má na kandidátke najmenej žien Sloboda a solidarita. Lucia Nicholsonová tvrdí, že 
množstvo a poradie žien na kandidátke zvažovali, tak ako aj po minulé roky, ale „narábajú s tým, čo majú,“ a skôr 
než na pohlavie kandidátov dbajú na odbornosť. „Som veľkou zástankyňou toho, aby bolo v politike a vôbec vo 
viditeľných verejných funkciách čo najviac žien. Ale nie som zástankyňou kvót,“ vysvetľuje Nicholsonová. S 
obdivom hľadí na Fínsko, kde sa premiérkou stala 32-ročná Sanna Marin a väčšinu ministerských pozícií 
zastávajú ženy. Nízky počet žien na kandidátke SaS vníma ako dobrú pripomienku, aby sa v budúcnosti snažili 
prilákať viac žien. 

VIAC ŽIEN NA NEZVOLITEĽNÝCH MIESTACH 
Dôležitý nie je len počet, ale aj umiestnenie žien na kandidátke. Ako líderku majú ženu len dve strany. Hlas 

ľudu a OĽaNO. Jednotkou Hlasu ľudu je Martina Šimkovičová, poslankyňa Národnej rady zvolená za hnutie Sme 
rodina. Z poslaneckého klubu ju vylúčili, bývalá televízna hlásateľka v nasledujúcom období často hlasovala s 
vládnymi poslancami. Mária Šofranko, ktorá je na čele Obyčajných ľudí, je politicky neskúsená a až do minulého 
týždňa širokej verejnosti neznáma učiteľka zo Spišskej Novej Vsi. Sociologička Oľga Gyárfášová potvrdzuje, že 

politické strany na Slovensku ženy umiestňujú na ťažšie zvoliteľné miesta. V štúdii z roku 2018 pre Inštitút 
verejných otázok si všimla aj to, že podiel zvolených žien do parlamentu je nižší ako podiel všetkých 
kandidujúcich. V roku 2016 bola napríklad na kandidátkach takmer štvrtina žien, no medzi zvolenými 150 
poslancami ich bola necelá pätina. „Na porovnanie: vo voľbách 2012 bolo na kandidačných listinách 26,2 
percenta žien a uspelo len 14,7 percenta,“ píše Gyárfášová. V roku 2012 mala na kandidátke najmenej žien, len 
necelých 15 percent, vtedy ešte Slotova Slovenská národná strana. Rovnaké zastúpenie žien a mužov mala na 
kandidátkach v roku 2012 len Strana zelených Slovenska. Smer ani tentoraz veľa žien na popredné pozície 
nepustil. V prvej desiatke má len ministerku vnútra Denisu Sakovú (3.). Táto roky dominantná politická strana má 
dlhodobo najnižší podiel žien vo svojom poslaneckom klube. V roku 2016 vo voľbách získal 49 mandátov a len 
štyri boli ženy. V súčasnosti má v klube ešte o jednu ženu menej. „Táto strana sa pritom hlási k sociálnej 
demokracii, ktorá rodovú rovnosť považuje za svoju dôležitú agendu,“ upozorňuje Gyárfášová. Smer na otázky 
Denníka N o postavení žien na kandidátke nereagoval. Za ľudí postavili Veroniku Remišovú hneď za lídra Andreja 
Kisku. V desiatke je aj bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská (4.) a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti 
Mária Kolíková (7.). Na koaličnej kandidátke PS/Spolu je najvyššie postavená Irena Biháriová (4.), za ňou 
primátorka Prievidze Katarína Macháčková (7.), Zora Jaurová (8.) a poslankyňa Simona Petrík (9.). Kotlebovci 
umiestnili do prvej desiatky Magdalénu Sulanovú (5.) a Danicu Mikovčákovú (8.). V OĽaNO sa okrem líderky 
vysoko umiestnila aj predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská (4.) a Anna Remiášová (9.). V SNS sú v 
prvej desiatke poslankyňa Eva Smolíková (3.) a ministerka poľnohospodárstva Gabriela Matečná (5.). Sme rodina 
dala na tretie miesto poslankyňu Petru Krištúfkovú, šieste vyhradili Adriane Pčolinskej a siedme Zuzane Šebovej. 
KDH má na piatom až siedmom mieste Caroline Liškovú, Evu Grey a starostku Smižian Miroslavu Szitovú. V SaS 
kandiduje z druhého miesta europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. V hornej desiatke sa nachádza aj 
poslankyňa Jana Cigániková (5.). Most-Híd má v desiatke len Alžbetu Ožvaldovú (8.). 

KVÓTY PRE ŽENY PRED ROKOM 1989 



Prvé ženy boli u nás zvolené v roku 1920 do parlamentu vtedy nového Česko-Slovenska. Do Poslaneckej 
snemovne Národného zhromaždenia ich zasadlo dvanásť. „Napriek tejto dlhej histórii dodnes pretrvávajú 
nedostatky pri skutočnej realizácii aktívneho volebného práva žien – ich práva byť zvolené a podieľať sa na 
politickom rozhodovaní,“ tvrdí vo svojej štúdii Gyárfášová. Pripomína, že pred rokom 1989 v Československu 
existovali aj kvóty pre zastúpenie žien v zákonodarnom zbore, malo ich tam byť aspoň tridsať percent. Čo sa stalo 
po páde monopolu moci komunistickej strany? „Po prvých slobodných voľbách v roku 1990 klesol podiel žien 
zvolených do Slovenskej národnej rady na dvanásť percent,“ hovorí Gyárfášová. Ani v iných oblastiach politiky 
situácia nie je oveľa lepšia. V župných voľbách sa žena stala predsedníčkou kraja až v roku 2017, hoci prvé 
župné voľby sa konali už v roku 2001. Žilinský samosprávny kraj vedie už druhý rok Erika Jurinová z Obyčajných 
ľudí. Dosiaľ sme mali jednu premiérku, Ivetu Radičovú, ktorá vládu viedla v rokoch 2010 až 2012, a od jari máme 
prvú prezidentku. Súčasná vládna koalícia by mohla namietať, že zastúpenie žien vo vláde je napríklad v 
súčasnosti veľmi vysoké. Zo 14 členov vlády je až päť ministeriek. Jednou z nich je ministerka zdravotníctva 
Andrea Kalavská, ktorá tento týždeň podala demisiu. Gyárfášová však predpokladá, že „nejde o systémové 
prihlásenie sa vládnej koalície k rodovej rovnosti“, ale len o riešenie krízovej situácie. Väčšie množstvo 
ministeriek sa totiž do vlády dostalo až po tom, čo boli pre vraždu novinára nútení odstúpiť minister vnútra aj 
premiér Robert Fico (Smer). Až potom do vlády nastúpila Ľubica Laššáková na ministerstvo kultúry, Denisa 
Saková, ktorá nahradila Roberta Kaliňáka, a Kalavská. Odborný názov tohto fenoménu je „sklený útes“. „Tento 
pojem označuje situáciu, keď sú počas krízy do vedúcich exekutívnych funkcií častejšie nominované práve ženy. 
Šanca zlyhania je vtedy totiž najpravdepodobnejšia a ženy sa môžu ľahko stať obetným baránkom,“ vysvetľuje 
sociologička. Podľa prieskumu IVO z roku 2018 si až tri pätiny ľudí uvedomujú, že ženy sú pri vstupe do politiky 
znevýhodnené. Iba štvrtina opýtaných však povedala, že tento stav neschvaľuje a mal by sa zmeniť. 

RIA GEGREROVÁ DANIEL KEREKEŠ 
[Späť na obsah] 

 
 

2. BKM je majstrom dramatických koncov. Levice zdolal po druhom predĺžení 
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https://mynovohrad.sme.sk/c/22284327/bkm-je-majstrom-dramatickych-koncov-levice-zdolal-po-druhom-
predlzeni.html 

 
 

Palubovku lučeneckej Areny zaplnili plyšové hračky. 
Palubovku Areny zaplnili plyšové hračky 
(3 fotografie) 
LUČENEC. Jankovičovi zverenci si doma v nedeľu (15. 12.) v 18. extraligovom kole zahrali proti Leviciam. Boj 

o druhé tabuľkové miesto spríjemnila dobročinná akcia. 
Fanúšikovia cez prestávku po prvej štvrtine na palubovku športovej haly Arena nahádzali plyšové hračky, 

ktoré BKM Lučenec venuje deťom v lučeneckej nemocnici. 
Hokej 
HokejHokejový šláger kola sa rozhodol až v predĺžení Čítajte 
Potom sa pokračovalo v dôležitom súboji, ktorý sa do skončenia štvrtej štvrtiny nerozhodol a muselo sa ísť do 

predĺženia. Víťaz sa však nezrodil ani tam a muselo sa predlžovať opäť. Po vyčerpávajúcom a dramatickom 
stretnutí sa napokon radovali domáci, ktorí poskočili na druhé miesto. 

((piano)) 
BKM Lučenec uzavrie rok 28. decembra domácim zápasom proti Komárnu a 4. januára opäť doma v Arene 

privíta Prievidzu. 
BKM Lučenec - Patrioti Levice 103:100 pp (16:25, 22:25, 25:23, 19:9 - 9:9, 12:9) 
TH: 31/21 - 11/6, Fauly: 18 - 27, Trojky: 8 - 12, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Karnay 
Lučenec: Caffey 23, Basabe 17, Eudy a Musil po 11, Dunne 2 (Anikienko 13, Murray-Boyles 11, Zorvan 9, 

Jackuliak 6) 
Levice: Perovič 25, Hot 19, Juríček 16, Krajčovič 10, Bachan 6 (Žiak 12, Bojanovský 8, Hill a Kirves po 2) 
Ostatné výsledky: MBK Rieker COM-Therm Komárno - BK Slávia Žilina 72:77 (19:16, 16:21, 17:21, 20:19), 

MBK Baník Handlová - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 83:75 (24:13, 21:26, 19:22, 19:14). 

Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: “V prvom rade chcem zagratulovať nielen mojim chlapcom, ale aj tímu z 

Levíc. Za to, čo predviedli si zaslúžia fakt absolutórium. Myslím si, že Levice boli 30 minút lepšie, hrali 
rozumnejšie, lepšie bránili. Ale všetka česť mojim zverencom, že to nezabalili a hrali do konca zápasu. Na konci 
to bolo už viac o šťastí. Veril som, že keď sme súpera začali doťahovať, že zvíťazíme. Ale keby sme boli aj 
prehrali, tak by ma to nejako ani nemrzelo, nakoľko chlapci dali na palubovke všetko do toho, aby otočili priebeh 
zápasu. Verili spolu so mnou, že vyhráme. V tejto sezóne sme tímom tesných zápasov, zvládli sme to. Teším sa 
spoločne s hráčmi, že sme po prvej polovici súťaže na krásnom druhom mieste. ” 

Ján Zorvan, hráč Lučenca: “V úvode zápasu sme v obrane nedodržiavali trénerove pokyny. Prejavilo sa to 
hlavne v prvom polčase, kedy sme inkasovali až 50 bodov. Po prestávke sme zrýchlili hru, boli sme presnejší a 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22284327/bkm-je-majstrom-dramatickych-koncov-levice-zdolal-po-druhom-predlzeni.html
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postupne sme sa bodovo doťahovali. V predĺžení nám prialo aj trošku šťastia. Napokon sme tesne zvíťazili a 
spoločne sa radujeme. Ja som veril od úvodného hvizdu rozhodcov, že vyhráme.” 

Michal Madzin, tréner Levíc: “Asi to tak malo byť, že Lučenec vyhral. Musím ale povedať, že to, že naši 
chlapci odohrali tretí zápas, ktorý mal 50 minút, v takom nasadení, v akom ho odohrali, tak si myslím, že klobúk 
dolu pred našim tímom ako bojoval. Ideme si oddýchnuť a pripraviť sa na ďalšie zápasy.” 

Milan Žiak, hráč Levíc: “Môže nás mrzieť druhá prehra v rade. Bol to ale výborný zápas, gratulujem domácim, 
aj teraz ukázali, že majú dobrý tím. Na konci sme sa ešte snažili vyrovnať ale domáci boli o 3 body lepší.” 

TABUĽKA 
1.Inter BA 15 13 2 1240:1035 28 
2.Lučenec 16 10 6 1338:1302 26 
3.Levice 16 10 6 1298:1243 26 
4.Prievidza 14 8 6 1101:1060 21 
5.Žilina 16 8 8 1350:1402 24 
6.Svit 15 7 8 1298:1267 22 
7.Handlová 16 7 9 1359:1373 23 
8.Spišská Nová Ves 16 4 12 1293:1373 20 

9.Komárno 16 3 13 1230:1452 19 
[Späť na obsah] 

 
 

3. ONLINE: HC Bratislava Capitals - HK Levice 
[16.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/426319/online-hc-bratislava-capitals-hk-levice-slovenska-hokejova-liga-1-liga 

 
 

Online prenos 
16.12.2019|18:30|Slovenská hokejová liga (SR)|29. kolo 
Bratislava Capitals 
HK Levice 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
V predohrávke 29. kola SHL privíta Bratislava Capitals tím HK Levice. Stretnutie sa začína o 18:30. 
CAPITALS sú na čele tabuľky, o skóre pred Topoľčanmi. Na konte majú 66 bodov, tretí Martin má 59. V 

minulom kole Bratislavčania zvíťazili v Skalici 3:0. 
LEVICE sú na ôsmom mieste, majú 35 bodov, na siedmu Žilinu strácajú dva body. Deviata Považská Bystrica 

má 27 bodov. V minulom kole zvíťazili Levičania v Spišskej Novej Vsi 4:3 po predĺžení. 

Tímy sa v aktuálnej sezóne stretli trikrát, vo všetkých prípadoch zvíťazili Capitals, naposledy dokonca 12:3. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30. 
Vzájomné zápasy 
Bratislava Capitals Bratislava 
12 : 3 4.11.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
1 : 4 11.10.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Levice Levice 
3 : 9 13.9.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Posledné zápasy Bratislava Capitals 
HK Skalica HK Skalica 
0 : 3 13.12.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Martin Martin 
4 : 3 11.12.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
2 : 0 9.12.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
2 : 5 6.12.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 

https://sport.aktuality.sk/c/426319/online-hc-bratislava-capitals-hk-levice-slovenska-hokejova-liga-1-liga


4 : 5 pp4.12.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HC Topoľčany Topoľčany 
4 : 1 29.11.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
1 : 12 27.11.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
MsHK Žilina Žilina 
0 : 8 22.11.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Slovensko U18 Slovensko U18 
0 : 4 21.11.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
3 : 4 15.11.2019 
HK Gladiators Trnava Trnava 
Bratislava Capitals Bratislava 
2 : 3 sn13.11.2019 
HK Skalica HK Skalica 
Bratislava Capitals Bratislava 
12 : 3 4.11.2019 
HK Levice Levice 
HK Martin Martin 
1 : 7 1.11.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
1 : 4 30.10.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
6 : 0 25.10.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
Bratislava Capitals Bratislava 
3 : 4 sn23.10.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
Bratislava Capitals Bratislava 
7 : 2 18.10.2019 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
Bratislava Capitals Bratislava 
3 : 2 16.10.2019 
MsHK Žilina Žilina 
HK Levice Levice 
1 : 4 11.10.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
8 : 3 9.10.2019 
HK Gladiators Trnava Trnava 
HK Skalica HK Skalica 
3 : 2 4.10.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
5 : 3 2.10.2019 
HK Martin Martin 
Bratislava Capitals Bratislava 
10 : 6 29.9.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
6 : 5 pp27.9.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HC Topoľčany Topoľčany 
3 : 2 sn25.9.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
2 : 3 20.9.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
3 : 1 16.9.2019 



MsHK Žilina Žilina 
HK Levice Levice 
3 : 9 13.9.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Gladiators Trnava Trnava 
2 : 5 11.9.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
3 : 4 5.2.2019 
HK Martin Martin 
HK Martin Martin 
3 : 2 2.2.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Martin Martin 
5 : 1 1.2.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
1 : 4 29.1.2019 
HK Dukla Michalovce Michalovce 
HK Martin Martin 
5 : 0 27.1.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
3 : 2 25.1.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
MHK Humenné Humenné 
5 : 2 23.1.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
4 : 3 pp18.1.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
6 : 3 16.1.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Skalica HK Skalica 
6 : 3 13.1.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
7 : 5 11.1.2019 
Prešov PENGUINS Prešov 
MHC Nové Zámky B Nové Zámky B 
2 : 9 9.1.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
4 : 2 6.1.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Gladiators Trnava Trnava 
2 : 3 pp4.1.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Dukla Michalovce Michalovce 
9 : 2 29.12.2018 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
2 : 6 27.12.2018 
HK Martin Martin 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
3 : 2 21.12.2018 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
4 : 3 19.12.2018 
MHK Humenné Humenné 
HC Topoľčany Topoľčany 
5 : 2 16.12.2018 
Bratislava Capitals Bratislava 
Bratislava Capitals Bratislava 
1 : 2 14.12.2018 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 



Bratislava Capitals Bratislava 
4 : 0 12.12.2018 
HK Skalica HK Skalica 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy HK Levice 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
3 : 4 pp13.12.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
3 : 4 sn11.12.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
1 : 0 6.12.2019 
HK Levice Levice 
MsHK Žilina Žilina 
4 : 2 4.12.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
4 : 1 29.11.2019 
HK Martin Martin 
HK Gladiators Trnava Trnava 
2 : 10 27.11.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
4 : 2 22.11.2019 
HK Skalica HK Skalica 
HK Levice Levice 
6 : 3 15.11.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
HK Levice Levice 
3 : 4 13.11.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
Bratislava Capitals Bratislava 
12 : 3 4.11.2019 
HK Levice Levice 
HC Topoľčany Topoľčany 
3 : 1 1.11.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
2 : 5 30.10.2019 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
MsHK Žilina Žilina 
3 : 0 25.10.2019 
HK Levice Levice 
HK Martin Martin 
11 : 3 23.10.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
4 : 3 18.10.2019 
HK Gladiators Trnava Trnava 
HK Skalica HK Skalica 
2 : 5 16.10.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
1 : 4 11.10.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
6 : 3 9.10.2019 
HK Levice Levice 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
2 : 6 4.10.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
2 : 3 2.10.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
6 : 5 pp29.9.2019 



HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
2 : 6 27.9.2019 
MsHK Žilina Žilina 
HK Levice Levice 
1 : 4 25.9.2019 
HK Martin Martin 
Slovensko U18 Slovensko U18 
4 : 7 24.9.2019 
HK Levice Levice 
HK Gladiators Trnava Trnava 
1 : 5 20.9.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
2 : 3 sn18.9.2019 
HK Skalica HK Skalica 
HK Levice Levice 
3 : 9 13.9.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Levice Levice 
3 : 0 11.9.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
HK Levice Levice 
2 : 7 20.8.2019 
HK Nitra Nitra 
HK Levice Levice 
3 : 4 pp9.8.2019 
HK Gladiators Trnava Trnava 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
5 : 5 5.8.2019 
HK Levice Levice 
Prešov PENGUINS Prešov 
0 : 9 5.3.2019 
HK Levice Levice 
HK Levice Levice 
4 : 2 3.3.2019 
Prešov PENGUINS Prešov 
HK Levice Levice 
4 : 0 2.3.2019 
Prešov PENGUINS Prešov 
Prešov PENGUINS Prešov 
2 : 0 27.2.2019 
HK Levice Levice 
Prešov PENGUINS Prešov 
2 : 8 26.2.2019 
HK Levice Levice 
HC Topoľčany Topoľčany 
7 : 0 19.8.2015 
HK Levice Levice 
Ferencvárosi TC Ferencvárosi 
8 : 1 17.8.2015 
HK Levice Levice 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 18. kolo 
1 
X 
2 
HK Gladiators Trnava Trnava 
2 : 3 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
(0:0, 1:2, 1:1) 
MsHK Žilina Žilina 
3 : 5 
HC Topoľčany Topoľčany 



(0:2, 1:1, 2:2) 
HK Levice Levice 
3 : 4 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(2:0, 1:2, 0:2) 
HK Martin Martin 
4 : 3 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(2:0, 1:3, 1:0) 
Bratislava Capitals Bratislava 
2 : 3 sn 
HK Skalica HK Skalica 
(1:2, 1:0, 0:0, 0:1) 
HK Skalica HK Skalica 
16:00 
18.12.2019 
MHC Martin B MHC Martin B 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_Kurzove_Zvyhodnenie’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Draftovalo ho Toronto, ale emigrovať nechcel. Po tridsiatke Slanina dobyl 

Fínsko 
[16.12.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Vladimír Mezencev] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22284166/draftovalo-ho-toronto-ale-emigrovat-nechcel-po-tridsiatke-
slanina-dobyl-finsko.html 

 
 

Náš najproduktívnejší obranca jubiluje. 
KOŠICE. Čerstvý šesťdesiatnik Peter Slanina bol spoluautorom najslávnejších kapitol hokeja v Koš iciach v 

časoch existencie Československa. 
V prvoligových tímoch Dukly a jej nástupcu VSŽ sa vystriedali stovky hráčov, ale iba dva páry rúk stačia na to, 

aby sme zrátali tých, ktorí sa zaslúžili o zisk dvoch tzv. federálnych titulov majstrov republiky v rokoch 1986 a 
1988. To sa nikdy nepodarilo dosiahnuť žiadnemu inému slovenskému klubu. 

((piano))Spod Urpína do prvej košickej päťky 
V Banskej Bystrici cesta k hokeju nebola nikdy zložitá a v prípade takého výrazného talentu, aký mal čerstvý 

jubilant Peter Slanina (nar. 16. decembra 1959) v jeho rodnom meste bola ešte jednoduchšia. 
Tréneri ho už ako 16-ročného posunuli medzi dospelých. Tak sa už ako dorastenec stal členom mužstva, 

ktoré bolo účastníkom najvyššej národnej súťaže. 
Samozrejme, padol do očí aj funkcionárom z elitnej ligy a už v osemnástich sa ocitol v Košiciach. 
Tréner Miroslav Nitka mu prejavil skutočne veľkú dôveru. 
„Zaradil ma do prvej päťky, na ľade som teda bol s takými skúsenými harcovníkmi ako Brunclík, Šandrik, 

Čapek,“ spomína Slanina, ktorý trénera Nitku rozhodne nesklamal. 
Na Slaninov príchod do Košíc si veľmi dobre pamätá aj v minulosti veľmi úspešný hokejista, neskôr uznávaný 

tréner Bedřich Brunclík, i keď ide o udalosť spred vyše 40 rokov. 
„Peter mal skutočne veľký talent, ale práve preto pri nás ľahký život nemal. Aj ja som mu dával najavo, že 

musí poctivo trénovať, a tak dostával, ako sa hovorí, poriadne do tela. Bol najmladší, teda musel poslúchať nás 
starších. Jednoducho, dávali sme ho do laty,“ zaspomínal si Brunclík. 

Slaninovi toto „dávanie do laty“ rozhodne prospelo, veď v sezóne 1978/79 získal ocenenie Najlepší nováčik I. 
celoštátnej ligy. 

V Trenčíne ho prevelili od športu do kasární 
Povolávací rozkaz na povinnú dvojročnú vojenskú službu dostal do Dukly Trenčín. 
„Spočiatku bolo všetko v poriadku, ale druhý rok môjho pôsobenia v armádnom celku sme vypadli z najvyššej 

súťaže a niekto si to musel odniesť. Bolo to v roku 1982. Napriek tomu, že som ako obranca bol najproduktívnejší 
hráč Dukly Trenčín, tak ma z klubu vyradili. So mnou ešte troch – brankára Hamka tiež z Košíc a útočníkov 
Tomáša Jelínka zo Sparty a Skrbeka z Kladna. Prevelili nás od vrcholového športu k vojenskému útvaru do 
kasární na Oremov Laz. Našťastie iba na 75 dní, potom už nás čakal odchod do civilu,“ hovorí Peter S lanina, 
ktorý už vtedy bol držiteľom dvoch strieborných medailí - z juniorských ME 1977 a svetového šampionátu hráčov 
do 20 rokov 1979. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22284166/draftovalo-ho-toronto-ale-emigrovat-nechcel-po-tridsiatke-slanina-dobyl-finsko.html
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Tešil sa už na návrat do Košíc, ktoré v ročníku 1984/85 po prvýkrát symbolicky vystúpili na stupeň víťazov – 
skončili druhé za Jihlavou. 

V nasledujúcej sezóne sa v I. čs. lige po prvýkrát zápolilo o titul systémom play-off, železiari zaslúžene získali 
majstrovský titul a Peter Slanina pri tomto historickom úspechu nechýbal. 

V tom čase si už ani nespomenul, že v roku 1984 si ho v 12. kole vstupného draftu z 233. miesta vybralo 
slávne Toronto Maple Leafs. NHL totiž bola pre našich hokejistov vtedy vzdialenejšia, než je dnes cesta do 
vesmíru. Ak by sa Peter rozhodol prijať ponuku hrať za oceánom, musel by emigrovať a to on nechcel hlavne 
kvôli rodine. 

Viac ho zaujímal boj o ďalší titul, ktorý VSŽ Košice v ročníku 1987/88 dotiahli do víťazného konca. 
Štát zaňho dostal 40 000 mariek 
V roku 1989 odišiel do Fínska. 
Nakoniec ho pustili ešte pred novembrovými udalosťami, i keď vtedy v našom športe platilo tvrdé pravidlo, že 

o pôsobení na Západe môže snívať iba ten, kto dovŕšil vek 30 rokov a bol držiteľom niektorej z medailí z 
majstrovstiev sveta alebo olympijských hier. 

Slanina na tridsiatku v tom roku dosiahol, medaila mu však chýbala. 
„Ako viem, vtedajší podnik Prago-sport, ktorý realizoval všetky odchody našich športovcov do cudziny, za mňa 

zinkasoval najviac. Viac, než za niektorých našich hokejových majstrov sveta,“ s hrdosťou konštatuje Slanina. 
Štát zaňho vtedy dostal 40 000 západonemeckých mariek. To bolo na tie časy približne 800 000 korún, a keď 

vezmeme do úvahy, že dobrý mesačný plat bol vtedy 2300 korún, tak náš solídne platený občan musel na takúto 
čiastku pracovať až 29 rokov. 

Odišiel so skvelou vizitkou 
Fínom sa vyplatilo investovať do tohto slovenského hráča, ktorý už v hokejových kruhoch mal úctyhodné 

meno. 
Dovtedy odohral 54 medzištátnych stretnutí, v ktorých dal 4 góly, na ME juniorov 1977 získal nielen striebornú 

medailu, ale aj ocenenie ako najlepší obranca šampionátu, titul najefektívnejší obranca dostal v I. čs. lige za 
ročníky 1985/86 a 1987/88. 

V najvyššej federálnej súťaži odohral 451 stretnutí a dosiahol v nej až 271 bodov (121 gólov + 150 asistencií). 
Lepšiu vizitku do Fínska už ani nemohol poslať a predsa. S tímom VSŽ sa v rokoch 1986 a 1988 zúčastnil na 

najstaršom hokejovom turnaji o Spenglerov pohár vo Švajčiarskom Davose, kde ako čerešničku na torte získal na 
oboch ročníkoch zaradenie do All Stars Teamu podujatia. 

„Neviem či niekedy v histórii tohto turnaja bol v All Stars Teame dvakrát zaradený niektorý z hráčov 
Československa,“ hovorí Peter. 

Najproduktívnejší aj vo Fínsku 
Vo Fínsku v priebehu troch sezón odohral 140 majstrovských stretnutí, dal v nich 31 gólov a zaznamenal 64 

asistencií. 
Bolo to v tíme KALPA Kuopio, v ktorom sa zaradil medzi opory mužstva. 
V ročníku 1990/91 bol dokonca najproduktívnejším obrancom fínskej ligy a svojmu klubu pomohol k 2. miestu 

v konečnej tabuľke. 
V ročníku 1991/92 od polovice sezóny hrával s mladými juniormi a len pre zaujímavosť, vytvoril v klube tretiu 

päťku s takými dnes už uznávanými hráčmi NHL ako Timo Timonen a Sami Kapanen. 
Kariéru ukončil v druholigovom Mestis TuTo Turku (1992/93) s tým, že si to vyžadoval jeho zdravotný stav, 

presnejšie zranené koleno. 
Ako tréner sa súdi pre vyhadzov 
Bolo úplne samozrejmé, že tento kvalitný a skúsený hokejista sa potom rozhodol pre trénerskú kariéru. 
Trénoval v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. 

Viedol dospelých i mládežnícke celky. 
Len v Banskej Bystrici, kde pracoval s dorastom a juniormi, za 6 rokov pôsobenia prešli jeho rukami také 

mená ako Lamper, Žigo, Matoušek, T. Sýkora, J. Sýkora, Gašpar, Surový, Roth… 
Jeho ostatným pôsobiskom boli Košice. 
Trénoval juniorov a vedel predvídať, či z chlapca hokejista bude, alebo nie. Rodičom vo viacerých prípadoch 

otvorene povedal, že je zbytočné venovať čas i námahu ich potomkom, nech radšej hľadajú pre nich iné športové 
odvetvie. 

Nebral do úvahy, či otec je potenciálny sponzor klubu, úspešný politik alebo človek z tzv. vyšších vrstiev. 
Niektorým rodičom a funkcionárom vo vtedajšom vedení HC Košice sa jeho postoje nepáčili a ukončili s ním 

spoluprácu. 
„Nechválim sa, ale mojimi rukami v Košiciach prešli takí hráči ako Laco Nagy, Staňa, Fedor, Slovák, Svatoš, 

Spilár, Kmiť, Fabián, Drotár… Za svoju prácu sa nemusím hanbiť bez ohľadu nato, čí som trénoval dospelých, 
alebo mládež. Pri trénovaní dorastu a juniorov som sa nikdy nepozeral na pôvod chlapca, ale nato, či má talent, 
ako ho rozvíja a čo odvádza na tréningoch. A to sa mi vypomstilo. Vyhodili ma na základe anonymného listu,“ 
konštatuje jubilant. 

Aktuálne je už tri roky vedený na úrade práce ako nezamestnaný. Vzťahy s HC Košice však ešte neuzavrel, 
rieši ich dokonca súdnou cestou. 

[Späť na obsah] 

 
 



5. Hokej-MS20: Petrovický vyradil piatich hráčov, pripoja sa 4 legionári zo 

zámoria 
[15.12.2019; dobrenoviny.sk; 21:04; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176612/hokej-ms20-petrovicky-vyradil-piatich-hracov-pripoja-sa-4-
legionari-zo-zamoria 

 
 

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický urobil v kádri na juniorské MS (26. 
decembra 2019 – 5. januára 2020) niekoľko zmien. 

Na snímke hlavný tréner SR20 Róbert Petrovický počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu ľadového 
hokeja pri príležitosti predstavenia hlavného trénera a realizačného tímu reprezentácie slovenskej hokejovej 
reprezentácie do 20 rokov. — Foto: FOTO TASR – Dano Veselský 

Žilina 15. decembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický urobil 
v kádri na juniorské MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) niekoľko zmien. Po zápase s Olympijským 
výberom SR (4:7) nepokračujú ďalej v príprave brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a útočné trio 
Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka, naopak k tímu sa pripojí kvarteto legionárov zo zámoria. 

Na pondelkovom zraze v Žiline sa bude realizačnému tímu hlásiť brankárske duo Samuel Hlavaj, Samuel 
Vyletelka ako i dvojica útočných ťahúňov Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič. Po ich príchode budú tréneri pracovať s 
tromi brankármi, desiatimi obrancami a šestnástimi útočníkmi. Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk. 

Finálnu nomináciu oznámia tréneri 23. decembra po popoludňajšom prípravnom zápase s ruskými rovesníkmi 
v Žiline (15.00). Deň predtým nastúpia zverenci Róberta Petrovického na druhý duel v príprave, v Třinci od 14.30 
proti českej juniorskej reprezentácii. 

Aktualizovaný káder SR 20 pred prípravnými zápasmi proti ČR 20 a Rusku 20 /zdroj: hockeyslovakia.sk/: 
Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel 

Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA) 
Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 

32 Liptovský Mikuláš), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Andrej Golian (HC 07 Detva), Samuel Kňažko (TPS Turku, 
Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin 
Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.) 

Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), 
Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK"95 Považská 
Bystrica), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK 
Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, 
Švéd.), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes 

(WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.) 
Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Róbert Petrovický, asistenti trénera - Viliam Čacho, 

Martin Štrbák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč, 
lekár - MUDr. Jaroslav Hanulák, maséri - Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús, konzultant - Róbert Döme, média 
manažér - Tomáš Kyselica 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa pripravujú na svetový šampionát, 

Petrovický urobil prvé škrty 
[15.12.2019; webnoviny.sk; Hokej; 19:54; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/slovenski-hokejisti-do-20-rokov-sa-pripravuju-na-svetovy-sampionat-
petrovicky-urobil-prve-skrty/ 

 
 

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický urobil v nedeľu prvé škrty vo svojej 
nominácii pred blížiacim sa juniorským svetovým šampionátom v Třinci a Ostrave. Po prípravnom zápase s 
olympijským tímom SR (4:7) v mužstve skončili dvaja brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a trojica 
útočníkov Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. Majster sveta z Göteborgu bude v najbližších dňoch čakať na 
posily zo zámoria. 

Podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) by sa v úvode nasledujúceho týždňa 
mali pripojiť k tímu brankári Samuel Hlavaj, Samuel Vyletelka a tiež dvaja kľúčoví ofenzívni hráči Oliver Okuliar a 
Maxim Čajkovič. Najmä Okuliar prežíva vo Western Hockey League (WHL) fantastickú sezónu, kde je 

https://www.dobrenoviny.sk/c/176612/hokej-ms20-petrovicky-vyradil-piatich-hracov-pripoja-sa-4-legionari-zo-zamoria
https://www.dobrenoviny.sk/c/176612/hokej-ms20-petrovicky-vyradil-piatich-hracov-pripoja-sa-4-legionari-zo-zamoria
https://www.webnoviny.sk/slovenski-hokejisti-do-20-rokov-sa-pripravuju-na-svetovy-sampionat-petrovicky-urobil-prve-skrty/
https://www.webnoviny.sk/slovenski-hokejisti-do-20-rokov-sa-pripravuju-na-svetovy-sampionat-petrovicky-urobil-prve-skrty/


momentálne najproduktívnejším Európanom so ziskom 42 bodov (23+19). Navyše, spolu s Kanaďanom Brycom 
Kindoppom je najlepším strelcom celej súťaže. 

V tíme SR do 20 rokov je momentálne 29 hráčov, ktorí zabojujú o miestenku na šampionát. Finálnu nomináciu 
oznámi Petrovický 23. decembra po prípravnom dueli s ruskými rovesníkmi, ktorý sa odohrá v Žiline. Deň 
predtým nastúpia Slováci v Třinci, kde ich čaká konfrontácia proti českej juniorskej reprezentácii. Na MSJ 2020 
budú reprezentanti s dvojkrížom na hrudi obhajovať 8. miesto a v základnej skupine ich postupne čakajú zápasy 
proti Kazachstanu, Fínsku, Švajčiarsku a Švédsku. 

Nominácia SR „20“ na záverečnú fázu prípravy pred MSJ 2020 
Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/ Kan.), Samuel Vyletelka (Minnesota Magicians, 

NAHL/ USA), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina) 
Obrancovia: Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku/Fín.), Martin Vitaloš (Rögle Angelholm/Švéd.), 

Andrej Golian, Oliver Turan (obaja HC 07 Detva), Martin Bučko (HC Košice), Marcel Dlugoš (MHk 32 Liptovský 
Mikuláš), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Oliver Fatul (HKM Zvolen) 

Útočníci: Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), 
Marek Minárik (MsHK Žilina), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Martin Chromiak, Kristián 

Kováčik, Róbert Džugan, Nicolas Ferenyi, Viktor Ďurina (všetci HK Dukla Trenčín), Michal Mrázik (Linköping HC/ 
Švéd.), Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec/ ČR), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.), 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes, WHL/Kan.), Maxim 
Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Petrovický vyradil piatich hráčov, pripoja sa 4 legionári zo zámoria 
[15.12.2019; hokejportal.net; Slovensko Reprezentácia; 13:30; TASR] 

 
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/petrovicky-vyradil-piatich-hracov-pripoja-sa-4-legionari-zo-
zamoria/97010 

 
 

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický urobil v kádri na juniorské MS (26. 
decembra 2019 – 5. januára 2020) niekoľko zmien. Po zápase s Olympijským výberom SR (4:7) nepokračujú 
ďalej v príprave brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip 
Čenka. 

Naopak k tímu sa pripojí kvarteto legionárov zo zámoria. Na pondelkovom zraze v Žiline sa bude 
realizačnému tímu hlásiť brankárske duo Samuel Hlavaj, Samuel Vyletelka ako i dvojica útočných ťahúňov Oliver 
Okuliar, Maxim Čajkovič. Po ich príchode budú tréneri pracovať s tromi brankármi, desiatimi obrancami a 
šestnástimi útočníkmi. Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk. 

Finálnu nomináciu oznámia tréneri 23. decembra po popoludňajšom prípravnom zápase s ruskými rovesníkmi 
v Žiline (15.00). Deň predtým nastúpia zverenci Róberta Petrovického na druhý duel v príprave, v Třinci od 14.30 
proti českej juniorskej reprezentácii. 

Aktualizovaný káder SR 20 pred prípravnými zápasmi proti ČR 20 a Rusku 20 /zdroj: hockeyslovakia.sk/: 
Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel 

Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA) 
Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 

32 Liptovský Mikuláš), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Andrej Golian (HC 07 Detva), Samuel Kňažko (TPS Turku, 
Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin 
Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.) 

Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), 
Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK’95 Považská 
Bystrica), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK 
Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, 
Švéd.), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes 

(WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.) 
Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Róbert Petrovický, asistenti trénera - Viliam Čacho, 

Martin Štrbák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč, 
lekár - MUDr. Jaroslav Hanulák, maséri - Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús, konzultant - Róbert Döme, média 
manažér - Tomáš Kyselica 

[Späť na obsah] 
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8. SHL: Martin prišiel o víťaznú sériu, kvarteto hráčov Spišskej Novej Vsi s 

troma bodmi 
[15.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/426406/shl-martin-prisiel-o-vitaznu-seriu-kvarteto-hracov-spisskej-novej-vsi-s-
troma-bodmi 

 
 

Hráči Spišskej Novej Vsi zvíťazili v zápase 31. kole Slovenskej hokejovej ligy nad Martinom pomerom 5:2. 

Zaujímavosťou duelu bolo, že až kvarteto domácich hráčov Matúš Chovan, Matúš Havrila, Jakub Köver a Lukáš 
Novák dosiahlo tri kanadské body. 

Najväčší podiel na triumfe Spišiakov mal 20-ročný Havrila, ktorý sa dvakrát zapísal do streleckej listiny a pridal 
aj jednu asistenciu. Hokejisti spod Turca doplatili na svoju nedisciplinovanosť a až trikrát inkasovali v početnej 
nevýhode. Po piatich výhrach po sebe okúsili horkosť prehry, ktorá je pre nich prvá od konca novembra. 

Naopak, zverenci Richarda Rapáča po štyroch prehrách konečne uspeli a vďaka zisku troch bodov sa dostali 
na piatu priečku tabuľky, keď o jeden bod preskočili hráčov Skalice. 

Slovenská hokejová liga - 31. kolo: 
HK Spišská Nová Ves - HK Martin 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

Góly: 25. a 57. Havrila, 14. Bdžoch, 27. Mat. Chovan, 60. Vartovník - 18. Murček, 27. Videlka 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 18. kolo 
1 
X 
2 
HK Gladiators Trnava Trnava 
2 : 3 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
(0:0, 1:2, 1:1) 
MsHK Žilina Žilina 
3 : 5 
HC Topoľčany Topoľčany 
(0:2, 1:1, 2:2) 
HK Levice Levice 
3 : 4 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(2:0, 1:2, 0:2) 
HK Martin Martin 
4 : 3 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(2:0, 1:3, 1:0) 
Bratislava Capitals Bratislava 
2 : 3 sn 
HK Skalica HK Skalica 
(1:2, 1:0, 0:0, 0:1) 
HK Skalica HK Skalica 
16:00 
18.12.2019 
MHC Martin B MHC Martin B 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_nike_rozdava_2_dni’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Martin prišiel o víťaznú sériu, na Spiši prehral rozdielom triedy 
[15.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22284322/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-31-kolo-vysledok.html 
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Havrila strelil dva góly a pridal aj asistenciu. 
BRATISLAVA. Hráči Spišskej Novej Vsi zvíťazili v zápase 31. kole Slovenskej hokejovej ligy nad Martinom 

pomerom 5:2. 
Zaujímavosťou duelu bolo, že až kvarteto domácich hráčov Matúš Chovan, Matúš Havrila, Jakub Köver a 

Lukáš Novák dosiahlo tri kanadské body. 
Najväčší podiel na triumfe Spišiakov mal 20-ročný Havrila, ktorý sa dvakrát zapísal do streleckej listiny a pridal 

aj jednu asistenciu. Hokejisti spod Turca doplatili na svoju nedisciplinovanosť a až trikrát inkasovali v početnej 
nevýhode. 

Po piatich výhrach po sebe okúsili horkosť prehry, ktorá je pre nich prvá od konca novembra. 
Naopak, zverenci Richarda Rapáča po štyroch prehrách konečne uspeli a vďaka zisku troch bodov sa dostali 

na piatu priečku tabuľky, keď o jeden bod preskočili hráčov Skalice. 
Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 31. kolo: 
HK Spišská Nová Ves - HK VITAR Martin 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

Góly: 25. a 57. Havrila, 14. Bdžoch, 27. Mat. Chovan, 60. Vartovník - 18. Murček, 27. Videlka 
[Späť na obsah] 

 
 

10. MS20: Petrovický vyradil piatich hráčov, očakáva zámorské posily 
[15.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/426353/hokej-slovensko-u20-ms20-petrovicky-vyradil-piatich-hracov-ocakava-
zamorske-posily-samuel-hlavaj-samuel-vyletelka-oliver-okuliar-maxim-cajkovic 

 
 

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický urobil v kádri na juniorské MS (26. 
decembra 2019 – 5. januára 2020) niekoľko zmien. 

Prečítajte si tiež 
MS v hokeji U20: Kompletný program turnaja 
Po zápase s Olympijským výberom SR (4:7) nepokračujú ďalej v príprave brankári Roman Rýchlik s Eugenom 

Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka, naopak k tímu sa pripojí kvarteto legionárov zo 
zámoria. 

Na pondelkovom zraze v Žiline sa bude realizačnému tímu hlásiť brankárske duo Samuel Hlavaj, Samuel 
Vyletelka ako i dvojica útočných ťahúňov Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič. Po ich príchode budú tréneri pracovať s 
tromi brankármi, desiatimi obrancami a šestnástimi útočníkmi. Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk. 

Finálnu nomináciu oznámia tréneri 23. decembra po popoludňajšom prípravnom zápase s ruskými rovesníkmi 
v Žiline (15.00). Deň predtým nastúpia zverenci Róberta Petrovického na druhý duel v príprave, v Třinci od 14.30 
proti českej juniorskej reprezentácii. 

Aktualizovaný káder SR 20 pred prípravnými zápasmi proti ČR 20 a Rusku 20 
Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel 

Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA) 
Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 

32 Liptovský Mikuláš), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Andrej Golian (HC 07 Detva), Samuel Kňažko (TPS Turku, 
Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin 
Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.) 

Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), 
Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK’95 Považská 
Bystrica), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK 
Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, 
Švéd.), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes 

(WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.) 
Realizačný tím 
Tomáš Pšenka (manažér) 
Róbert Petrovický (hlavný tréner) 
Viliam Čacho, Martin Štrbák (asistenti trénera) 
Rastislav Staňa (tréner brankárov) 
kMatej Thomka (kondičný tréner) 
Patrik Michnáč (video tréner) 
MUDr. Jaroslav Hanulák (lekár) 
Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús (maséri) 
Róbert Döme (konzultant) 
Tomáš Kyselica (média manažér) 

https://sport.aktuality.sk/c/426353/hokej-slovensko-u20-ms20-petrovicky-vyradil-piatich-hracov-ocakava-zamorske-posily-samuel-hlavaj-samuel-vyletelka-oliver-okuliar-maxim-cajkovic
https://sport.aktuality.sk/c/426353/hokej-slovensko-u20-ms20-petrovicky-vyradil-piatich-hracov-ocakava-zamorske-posily-samuel-hlavaj-samuel-vyletelka-oliver-okuliar-maxim-cajkovic


Prečítajte si tiež 
MS v hokeji U20: Všetko, čo potrebujete vedieť o šampionáte 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
MS do 20 rokov / 
1 
X 
2 
Česká Republika U20 CZE U20 
15:00 
26.12.2019 
Rusko U20 RUS U20 
3.90 4.50 1.58 
Švajčiarsko U20 SUI U20 
15:00 
26.12.2019 
Kazachstan u20 KAZ u20 
1.32 5.43 5.92 
Kanada U20 CAN U20 
19:00 
26.12.2019 
USA U20 USA U20 
1.83 4.10 3.12 
Švédsko U20 SWE U20 
19:00 
26.12.2019 
Fínsko U20 FIN U20 
2.35 3.86 2.35 
Celý program MS do 20 rokov >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_nike_rozdava_2_dni’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Poznáme víťazov 13. ročníka súťaže Euroscola. Medzi stredoškolákmi 

rezonovala najviac téma klímy 
[15.12.2019; europskenoviny.sk; ŠKOLSTVO; 00:00; dac] 

 
https://europskenoviny.sk/2019/12/15/pozname-vitazov-13-rocnika-sutaze-euroscola-medzi-
stredoskolakmi-rezonovala-najviac-tema-klimy/ 

 
 

Víťazom 13. ročníka súťaže Euroscola sa stala Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou. Výsledky 
vyhlásila Kancelária Európskeho parlamentu v piatok 13. decembra v Európskom informačnom centre za účasti 
europoslancov. 

Tento rok poslalo do súťaže svoje projekty 21 stredných škôl. Už tradične najviac prihlásených projektov – až 
desať – prišlo z východného Slovenska. Medzi stredoškolákmi najviac rezonovala téma boja proti klimatickým 
zmenám, ochrana životného prostredia a čo robí EÚ pre mňa. Študenti sa v projektoch zaoberali aj 
elektronizáciou, digitalizáciou či bezpečnosťou na internete. 

Školy umiestené na prvých 10 miestach sa zúčastnia pracovného dňa v sídle Európskeho parlamentu v 
Štrasburgu. 

„Som nesmierne rád, že sa táto unikátna súťaž Európskeho parlamentu pre stredoškolákov dobre etablovala, 
udržiava si vysokú úroveň a oslovuje mladých ľudí a pedagógov. Svedčí o tom výborná kvalita projektov aj 
inovatívne nápady, s ktorými školy prichádzajú,” povedal Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie 
Európskeho parlamentu. 

Školy do svojich projektov zapojili spolužiakov z iných škôl, rodičov, seniorov, ako aj širokú verejnosť 
prostredníctvom otvorených diskusií na námestiach či ankiet vo svojom meste. Študenti si do diskusií pozývali 
poslancov Európskeho parlamentu aj miestnych poslancov. Informácie o ich projektoch sa dostali aj do lokálnych 
aj národných médií. 

Viac.. Europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová žiada o prehodnotenie premietania filmu „Kto je ďalší?“ mladým 
Víťazný tím študentov z Vranova nad Topľou sa vo svojom projekte venoval téme životného prostredia, 

zdravým potravinám, Erazmus+, umelej inteligencii a digitálnej revolúcii. Zorganizoval workshopy, eurokvíz, 
besedy, súťaž, simulované zasadnutie Európskeho parlamentu a Európskej rady, ale aj Euroscola párty. 

https://europskenoviny.sk/2019/12/15/pozname-vitazov-13-rocnika-sutaze-euroscola-medzi-stredoskolakmi-rezonovala-najviac-tema-klimy/
https://europskenoviny.sk/2019/12/15/pozname-vitazov-13-rocnika-sutaze-euroscola-medzi-stredoskolakmi-rezonovala-najviac-tema-klimy/


Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika 
Beňová (S&D), Robert Hajšel (S&D), Ivan Štefanec (EPP), Michal Wiezik (EPP). 

Cieľom súťaže Euroscola je povzbudiť záujem mladých ľudí o verejné veci a posilniť diskusiu o Európskej únii. 
Študenti majú za úlohu zorganizovať rôzne podujatia, diskusie či workshopy. Môžu si určiť vlastné témy alebo si 
vybrať z ponuky tém zverejnených na stránke Kancelárie EP. 

Do projektu Euroscola sa za 13 rokov zapojilo viac ako desať tisíc mladých a niekoľko tisíc pedagógov a 
študentov absolvovalo pobyt v Štrasburgu. 

Víťazné školy programu EUROSCOLA 2020 
Por

adie 
Názov školy Mesto 

1 Cirkevná spojená škola Vranov nad 
Topľou 

2 Cirkevná spojená škola Humenné 
3 Gymnázium Spišská Nová 

Ves 

4 Obchodná akadémia Bratislava 
5 Stredná odborná škola Snina 
6 Obchodná akadémia 

Lučenec 
Lučenec 

7 Gymnázium Alberta 
Einsteina 

Bratislava 

8 Obchodná akadémia Šurany 
9 Súkromné gymnázium Žilina 
10 Gymnázium Pezinok 
11 Gymnázium Tvrdošín 
Post Views: 
93 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Silná úderka Spišiakov. Nedisciplinovanosť pripravila Martin o sériu 
[15.12.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/536205-silna-uderka-spisiakov-nedisciplinovanost-pripravila-
martin-o-seriu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Hráči Spišskej Novej Vsi zvíťazili v zápase 31. kole Slovenskej hokejovej ligy nad Martinom pomerom 5:2. 

Zaujímavosťou duelu bolo, že až kvarteto domácich hráčov Matúš Chovan, Matúš Havrila, Jakub Köver a Lukáš 
Novák dosiahlo tri kanadské body. 

Najväčší podiel na triumfe Spišiakov mal 20-ročný Havrila, ktorý sa dvakrát zapísal do streleckej listiny a pridal 
aj jednu asistenciu. Hokejisti spod Turca doplatili na svoju nedisciplinovanosť a až trikrát inkasovali v početnej 
nevýhode. 

Po piatich výhrach po sebe okúsili horkosť prehry, ktorá je pre nich prvá od konca novembra. Naopak, 
zverenci Richarda Rapáča po štyroch prehrách konečne uspeli a vďaka zisku troch bodov sa dostali na piatu 
priečku tabuľky, keď o jeden bod preskočili hráčov Skalice. 

Slovenská hokejová liga, 31. kolo 
HK Spišská Nová Ves – HK VITAR Martin 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

Góly: 25. a 57. Havrila, 14. Bdžoch, 27. Mat. Chovan, 60. Vartovník – 18. Murček, 27. Videlka 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Róbert Petrovický urobil v kádri na juniorské MS niekoľko zmien 
[15.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/robert-petrovicky-urobil-v-kadri-na-juniorske-ms-niekolko-zmien-cl727476.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Na archívnej snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický. 
Žilina 15. decembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický urobil 

v kádri na juniorské MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) niekoľko zmien. Po zápase s Olympijským 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/536205-silna-uderka-spisiakov-nedisciplinovanost-pripravila-martin-o-seriu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/536205-silna-uderka-spisiakov-nedisciplinovanost-pripravila-martin-o-seriu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.24hod.sk/robert-petrovicky-urobil-v-kadri-na-juniorske-ms-niekolko-zmien-cl727476.html


výberom SR (4:7) nepokračujú ďalej v príprave brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a útočné trio 
Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka, naopak k tímu sa pripojí kvarteto legionárov zo zámoria. 

Na pondelkovom zraze v Žiline sa bude realizačnému tímu hlásiť brankárske duo Samuel Hlavaj, Samuel 
Vyletelka ako i dvojica útočných ťahúňov Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič. Po ich príchode budú tréneri pracovať s 
tromi brankármi, desiatimi obrancami a šestnástimi útočníkmi. Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk. 

Finálnu nomináciu oznámia tréneri 23. decembra po popoludňajšom prípravnom zápase s ruskými rovesníkmi 
v Žiline (15.00). Deň predtým nastúpia zverenci Róberta Petrovického na druhý duel v príprave, v Třinci od 14.30 
proti českej juniorskej reprezentácii. 

Aktualizovaný káder SR 20 pred prípravnými zápasmi proti ČR 20 a Rusku 20 /zdroj: hockeyslovakia.sk/: 
Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel 

Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA) 
Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 

32 Liptovský Mikuláš), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Andrej Golian (HC 07 Detva), Samuel Kňažko (TPS Turku, 
Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin 
Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.) 

Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), 
Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK’95 Považská 
Bystrica), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK 
Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, 
Švéd.), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes 

(WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.) 
Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Róbert Petrovický, asistenti trénera - Viliam Čacho, 

Martin Štrbák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč, 
lekár - MUDr. Jaroslav Hanulák, maséri - Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús, konzultant - Róbert Döme, média 
manažér - Tomáš Kyselica 

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

 
 

14. Martinčanov brzdili na Spiši vylúčenia 
[15.12.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22284345/martincanov-brzdili-na-spisi-vylucenia.html 

 
 

Hokejisti Martina ponúkli Spišskej Novej Vsi až štyri presilovky o dvoch hráčov. Spolu nazbierali v zápase 45 

trestných minút a ukončili sériu víťazstiev. 
((piano))HK Spišská Nová Ves – HK Vitar Martin 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

Súperi vstupovali do predohrávky 31. kola v rozdielnom rozpoložení. Kým domáci prehrali štyri stretnutia po 
sebe, naši posledné štyri duely vyhrali (ak by sme počítali aj súboj proti SR 18, ktorého výsledok sa bude 
zarátavať až do tabuľky nadstavbovej skupiny, tak by séria Martina mala päť pokračovaní). 

Prečítajte si tiežVíťazná šnúra hokejistov pokračuje Čítajte 
Nedeľný zápas ale lepšie zvládli Spišiaci. Drvivú väčšinu hracieho času viedli a Turčania tak museli doťahovať 

ich náskok. Situáciu si navyše komplikovali množstvom vylúčení. Inkasovali až desať dvojminútových trestov, 
pričom k nim ešte treba pripočítať vylúčenie Themára na 5+DKZ. Domáci hrali v stretnutí až štyri presilovky o 
dvoch hráčov. Síce až tri z nich prešustrovali, no mrzieť ich to nemuselo, keďže si pomohli dvomi využitými 
početnými výhodami piatich proti štyrom. 

Hokejisti HK Vitar tak najmä vďaka svojej nedisciplinovanosti prišli o sériu víťazstiev. Smolu mal v zápase 
brankár Lukáš Gavalier, ktorého v prvej tretine protihráč neúmyselne zasiahol korčuľou, a museli ho zašívať. 

Góly: 13:45 Bžoch (Chovan, Novák), 24:02 Havrila (Chovan, Novák), 26:09 Chovan (Havrila, Köver) a 56:23 
Havrila (Köver, Chovan) a 59:35 Vartovník (Köver, Novák), resp. 17:51 Murček (Videlka, Matejka) a 26:36 Videlka 
(Murček, Rudzan). MARTIN: Gavalier (16. Bernát) – Matejka, Tabaček, Themár, Burzík, Šimon, Rusina - Videlka, 
Murček, Rudzan – Brezniak, Dírer, Poliaček – A. Nauš, Jurášek, Žiak – Ligas, Babka, Melcher. 

1. Capitals 29 20 1 4 4 146:68 66 
2. Topoľčany 29 17 7 1 4 102:66 66 
3. Martin 29 17 3 2 6 117:81 59 
4. Dubnica 28 13 3 1 11 93:94 46 
5. Sp. N. Ves 29 12 2 3 12 100:100 43 
6. Skalica 28 12 2 2 12 99:82 42 
7. Žilina 28 11 1 2 14 76:88 37 
8. Levice 28 10 1 3 14 94:111 35 
9. P. Bystrica 28 7 2 2 17 76:114 27 
10. Trnava 28 5 0 2 21 81:143 17 
11. SR 18 10 1 0 0 9 16:53 3 

https://myturiec.sme.sk/c/22284345/martincanov-brzdili-na-spisi-vylucenia.html


[Späť na obsah] 

 
 

15. Petrovický vyradil piatich hráčov, pripoja sa štyria legionári zo zámoria 
[15.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Reprezentácie; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22284185/ms-v-hokeji-20-kader-sr-20-pred-pripravnymi-zapasmi.html 

 
 

Finálnu nomináciu oznámia tréneri 23. decembra. 
ŽILINA. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický urobil v kádri na juniorské 

MS (26. decembra 2019 - 5. januára 2020) niekoľko zmien. 
Po zápase s Olympijským výberom SR (4:7) nepokračujú ďalej v príprave brankári Roman Rýchlik s Eugenom 

Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka, naopak k tímu sa pripojí kvarteto legionárov zo 
zámoria. 

Na pondelkovom zraze v Žiline sa bude realizačnému tímu hlásiť brankárske duo Samuel Hlavaj, Samuel 
Vyletelka ako i dvojica útočných ťahúňov Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič. 

Po ich príchode budú tréneri pracovať s tromi brankármi, desiatimi obrancami a šestnástimi útočníkmi. 
Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk. 

Finálnu nomináciu oznámia tréneri 23. decembra po popoludňajšom prípravnom zápase s ruskými rovesníkmi 
v Žiline (15.00). 

Deň predtým nastúpia zverenci Róberta Petrovického na druhý duel v príprave, v Třinci od 14.30 proti českej 
juniorskej reprezentácii. 

Aktualizovaný káder SR 20 pred prípravnými zápasmi 
Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel 

Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA) 
Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 

32 Liptovský Mikuláš), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Andrej Golian (HC 07 Detva), Samuel Kňažko (TPS Turku, 
Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin 
Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.) 

Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Michael Drábek (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), 
Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK’95 Považská 
Bystrica), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK 
Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, 
Švéd.), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes 

(WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.) 
Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Róbert Petrovický, asistenti trénera - Viliam Čacho, 

Martin Štrbák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč, 
lekár - MUDr. Jaroslav Hanulák, maséri - Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús, konzultant - Róbert Döme, média 
manažér - Tomáš Kyselica 

[Späť na obsah] 

 
 

16. V EUROSCOLE TRIUMFÁLNE VRANOVČANIA 
[14.12.2019; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 17; JÁN FELIX] 

 
 

Víťazom 13. ročníka súťaže Euroscola je Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou. Výsledky v piatok 
vyhlásila Kancelária Európskeho parlamentu v Európskom informačnom centre v Bratislave. Školy umiestnené na 
prvých desiatich miestach sa zúčastnia na pracovnom dni v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Na 
druhom mieste sa umiestnila CSŠ z Humenného, na treťom mieste Gymnázium zo Spišskej Novej Vsi, OA v 

Bratislave získala štvrté miesto, piate miesto patrí SOŠ v Snine, šieste miesto OA Lučenec, siedme miesto 
Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave, OA v Šuranoch obsadila ôsme miesto, na deviatom mieste sa 
umiestnilo Súkromné gymnázium v Žiline a na desiatom mieste Gymnázium v Pezinku. Najviac rezonovala téma 
boja proti klimatickým zmenám. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Nachytali sme ich na hruškách 
[14.12.2019; Nový Čas víkend; nezaradené; s. 3; kk] 

https://sport.sme.sk/c/22284185/ms-v-hokeji-20-kader-sr-20-pred-pripravnymi-zapasmi.html


 
 

Dvojník týždňa 
Spevák MIRO JAROŠ (41) zažil prekvapenie na svojom vianočnom koncerte, keď v publiku zbadal chlapca 

oblečeného ako on. Pozval ho na javisko, dozvedel sa, že sa volá Leoško a je Mirov najväčší fanúšik. Jeho 
mamina zároveň prezradila Mirovi, že Leoško sa rád oblieka ako on a Miro je jeho najväčší idol. 

Problémy týždňa 
Obeťou najbrutálnejšieho momentu hokejového zápasu sa stala jemná dievčina, športová reportérka RTVS 

BARBORA ŽIAČIKOVÁ (30). Tá utŕžila v nedeľu počas stretnutia Banskej Bystrice s Popradom strelu rovno do 
tváre. Následky tvrdého zápasu sú hrôzostrašné - zlomená kosť, podliatiny, oko zaliate krvou, otras mozgu a 
otvorená rana. 

Pôžitok týždňa 
Slovenský spevák RICHARD MÜLLER (58) sa od septembra pohybuje v rámci turné po celom Slovensku. 

Pred posledným koncertom v Spišskej Novej Vsi sa rozhodol pre menší oddych. „Prechádzka na Štrbskom 

Plese. Tie naše Tatry majú najväčšie čaro takto v zime,“ poslal odkaz Rišo zo zasnežených hôr. 
Pár týždňa 
Zrejme preskočila iskra! Aspoň sa tak zdá zo záberov, ktoré zverejnil český portál expres.cz. Česká hokejová 

legenda JAROMÍR JÁGR (47) a slovenská tenisová legenda DANIELA HANTUCHOVÁ (36) strávili spolu 
niekoľko príjemných hodín a skončili v jednom aute a potom vo vchode istého pražského domu. Špekulovanie o 
vážnosti tohto vzťahu je predčasné, ale jedno je isté: Ak by to vyšlo, bol by to jeden z najzaujímavejších párov na 
svete! 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Počas Vianoc a Nového roka pribudnú mimoriadne vlaky a rýchliky 

(KOMPLETNÝ ZOZNAM) 
[14.12.2019; omediach.com; Tlačové správy; 23:46; Redakcia] 

 
https://www.omediach.com/tlacove-spravy/16831-pocas-vianoc-a-noveho-roka-pribudnu-mimoriadne-
vlaky-a-rychliky-kompletny-zoznam 

 
 

Vianočné sviatky sa už nezadržateľne blížia, a keďže Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto 
súvislosti opäť očakáva zvýšený nárast cestujúcich vo svojich vlakoch, už tradične posilňuje dopravu. 

ZSSK počas vianočných prázdnin vypraví okrem iného celkom 29 vlakov – 4 mimoriadne rýchliky (2 vlaky v 
smere z hlavného mesta na východ a 2 v opačnom smere) a 25 posilových vlakov (4 vlaky SuperCity, 9 rýchlikov, 
8 regionálnych rýchlikov, 4 regionálne expresy). 

Mimoriadne rýchliky: 
Vlak R 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 – Košice 19:46) pôjde v piatok 20. decembra 2019 a v piatok 3. januára 

2020. 
Vlak R 11610 (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16) pôjde v stredu 1. januára 2020 a v utorok 7. januára 

2020. 
R 11609 
piatok 20. XII. 2019 
piatok 3. I. 2020 
vlak

y 
R 

11610 
streda 1. I. 2020 
utorok 7. I. 2020 
príchod 
odchod 
stanica 
príchod 
odchod 
13:49 
Bratislava 

hl. st. 
20:16 
13:54 
13:55 
Bratislava-

https://www.omediach.com/tlacove-spravy/16831-pocas-vianoc-a-noveho-roka-pribudnu-mimoriadne-vlaky-a-rychliky-kompletny-zoznam
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14:35 
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14:45 
14:4
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19:1

1 
19:1

3 
14:59 
15:02 
Nové Mesto nad 
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18:58 
19:00 
15:17 
15:
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nčín 
18:

42 
18:

44 
15:24 
15:26 
Trenčianska 

Teplá 
18:34 
18:36 
15:41 
15:

44 
Púc

hov 
18:

14 
18:

17 
16:00 
16:02 
Považská 
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17:56 
17:58 
16:25 
1

6:29 
Ži
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1

7:31 
1

7:34 
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16
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:15 
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17:01 
17:16 
17:19 
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16:43 
16:45 
17:36 
17:39 
Liptovský 
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16:23 
16:26 
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1

8:06 
Š

trba 
1

5:54 
1

5:56 
18:19 
18:21 
Poprad-
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15:30 
15:33 
18:40 
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15:10 
15:12 
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14:42 
14:44 
19:29 
19

:31 
K

ysak 
14

:26 
14



:28 
19:46 
Ko

šice 
14:

14 
Do oboch mimoriadnych rýchlikov je možné zakúpiť si miestenku. Vlak R 11609 bude radený z miestenkových 

vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 10 až 1. Vlak R 11610 bude radený z 
miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 1 až 10. 

Posilové vlaky, ktoré sú zapracované v platnom cestovnom poriadku: 
piatok 20. 12. 2019 
SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:40 – Košice 23:05) 
R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50) 
R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57) 
RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:51) 
REX 15915 Poloniny (Košice 23:09 – Humenné 00:41) 
sobota 21. 12. 2019 
SC 242 Pendolino Košičan (Košice 05:00 – Praha hl. n. 12:19) 
nedeľa 22. 12. 2019 
R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34) 
R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04) 
REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50) 
piatok 3. 1. 2020 
SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:40 – Košice 23:05) 
R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50) 
R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57) 
REX 15915 Poloniny (Košice 23:09 – Humenné 00:41) 
sobota 4. 1. 2020 
SC 242 Pendolino Košičan (Košice 05:00 – Praha hl. n. 12:19) 
pondelok 6. 1. 2020 
R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34) 
R 17612 Šarišan (Humenného 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04) 
RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:46) 
RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13) 
RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56) 
RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47) 
REX 17728 Tribeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29) 
RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 23:53) 
RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01) 
RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03) 
R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37) 
Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie 

IC, Ex, R, RR. Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť 
si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu 
ZSSK alebo mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS. 

Vlaková doprava je nielen ekologická, ale zároveň predstavuje vhodný spôsob, ako sa vyhnúť dopravným 
zápcham a taktiež ide o najbezpečnejší typ dopravy. ZSSK len počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 
2018 – 7. 1. 2019) prepravila 1 672 678 cestujúcich. Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24 144 
vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to zn. meškanie do 5 minút vrátane) až 22 589 spojov (93,6 %) a 
meškanie nad päť minút zaznamenalo iba 1 555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ 
vlakov bolo 1,09 minúty. 

Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 13. 12. 2019, uvádzame 
obsadenosť na 50 a viac %): 

streda 18. decembra 2019 
vlak 
východová stanica, 

odchod – 
cieľová stanica, príchod 
obsade

nosť 
IC 45 
Wien Hbf 14:42 – Košice 

20:42 
60 % 
EC 283 Metropolitan Slovenská strela 
Praha hl. n. 17:44 – Bratislava hl. st. 

21:50 



77 % 
štvrtok 19. decembra 2019 
vlak 
východová stanica, 

odchod – 
cieľová stanica, príchod 
obsade

nosť 
IC 523 
Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 

16:48 
92 % 
IC 45 
Wien Hbf 14:42 – Košice 

20:42 
65 % 
EC 283 Metropolitan Slovenská strela 
Praha hl. n. 17:44 – Bratislava hl. st. 

21:50 
96 % 
R 615 Zemplín 
Bratislava hl. st. 22:53 – Humenné 

06:33 
69 % 
piatok 20. decembra 2019 
vlak 
východová stanica, 

odchod – 
cieľová stanica, príchod 
obsade

nosť 
IC 521 
Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 

10:48 
68 % 
R 603 PSS LIŠIAK 
Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 

13:53 
62 % 
R 605 Dargov 
Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 

15:53 
63 % 
IC 523 
Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 

16:48 
97 % 
IC 45 
Wien Hbf 14:42 – Košice 

20:42 
99 % 
R 15711 Šarišan 
Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 

22:50 
60 % 
EC 283 Metropolitan Slovenská strela 
Praha hl. n. 17:44 – Bratislava hl. st. 

21:50 
100 % 
IC 525 
Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 

22:48 
89 % 
R 615 Zemplín 
Bratislava hl. st. 22:53 – Humenné 

06:33 
89 % 



Ex 220 Valašský expres 
Žilina 07:28 – Praha hl. n. 

12:39 
86 % 
RR 962 
Košice 12:01 – Mukačevo 

16:53 
74 % 
sobota 21. decembra 2019 
vlak 
východová stanica, 

odchod – 
cieľová stanica, príchod 
obsade

nosť 
IC 521 
Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 

10:48 
97 % 
R 601 HORALKY SEDITA 
Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 

11:53 
59 % 
R 603 PSS LIŠIAK 
Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 

13:53 
85 % 
R 605 Dargov 
Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 

15:53 
86 % 
IC 523 
Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 

16:48 
98 % 
R 607 ANDREA SHOP.SK 
Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 

17:53 
63 % 
IC 45 
Wien Hbf 14:42 – Košice 

20:42 
98 % 
IC 525 
Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 

22:48 
68 % 
R 615 Zemplín 
Bratislava hl. st. 22:53 – Humenné 

06:33 
69 % 
RR 960 
Košice 09:10 – Mukačevo 

14:00 
87 % 
RR 962 
Košice 

12:0 
[Späť na obsah] 

 
 

19. 7 dobrých správ: Adopcia roka? Päťročný chlapec si na ňu zavolal celú 

triedu aj učiteľov 
[14.12.2019; dennikn.sk; Slovensko; 17:00; Denisa Balová] 



 
https://dennikn.sk/1685812/7-dobrych-sprav-adopcia-roka-patrocny-chlapec-si-na-nu-zavolal-celu-triedu-
aj-ucitelov/ 

 
 

Saudi rušia oddelené vchody pre mužov a ženy, Francúzi bojujú proti zbytočným elektrospotrebičom a deti v 
Keni budú mať vďaka štedrým Slovákom jedlo po celý rok. Sedem dobrých správ, ktoré ste si tento týždeň možno 
nevšimli. 

1. Pri adopcii bola celá jeho rodina 
Päťročný chlapec v modrej veste a hnedých nohaviciach sedel na stoličke na súde rovnako ako jeho kamaráti 

zo škôlky, ktorí zaplnili zadné lavice. Michael Clark Jr. čakal na rozhodnutie ohľadne svojej adopcie. Pozval naň 
svojho učiteľa aj kamarátov, pretože ako uviedol, chcel aby bola v tento špeciálny deň s ním celá jeho rodina, 
píše denník New York Times. 

Keď sa ich sudca spýtal, čo pre nich Michael znamená, mnohí z jeho kamarátov mávali nad hlavami paličkami 
s červenými srdiečkami a hovorili, že ho majú radi a že je ich najlepší kamarát. 

Michaelových rodičov, ktorí sa o neho posledný rok starali, prekvapilo, koľko má priateľov. 
„Jednou z najkrajších období minulého roka bolo, že mnoho detí Michael privítalo u seba doma a pozývalo ho 

ku hrám,“ povedal podľa denníka Guardian Michaelov adoptívny otec David Eaton. 
2. Saudi rušia oddelené vchody pre mužov a ženy 
Saudská Arábia zrušila dlhodobú prax, v rámci ktorej existovali v miestnych reštauráciách oddelené vchody 

pre ženy a mužov, informovala agentúra DPA. 
Okrem reštaurácii sa rozhodnutie saudskoarabskej vlády vzťahuje na kaviarne aj zábavné centrá a sály, kde 

sa konajú svadobné hostiny. 
V saudskoarabských reštauráciách museli povinne existovať dva oddelené vchody - jeden pre rodiny a ženy 

a druhý pre samostatne prichádzajúcich mužov. Išlo o jednu z reštrikcií, ktorých cieľom bolo zabrániť stretávaniu 
sa mužov a žien bez príbuzenského vzťahu na verejnosti. 

Ako upozorňuje časopis Time, niektoré luxusné hotely v Rijáde už umožňovali nepríbuzným mužom a ženám 
voľné sedenie, takéto možnosti sú však stále medzi tradičnými Saudmi veľmi citlivé. Mnohí totiž považujú rodovú 
segregáciu za náboženskú požiadavku, hoci susedné moslimské krajiny neuplatňujú takéto pravidlá. 

Žena vychádza oddeleným vchodom pre ženy z reštaurácie v meste Džidda v Saudskej Arábii. Foto - tasr/ap 
3. Francúzi bojujú proti zbytočným spotrebičom 
Francúzky parlament takmer jednohlasne prijal nariadenie, podľa ktorého budú od roku 2021 elektrické 

a elektronické výrobky obsahovať informáciu, či je produkt ľahko opraviteľný, píše denník Le Monde. 
Podľa ministerky pre ekológiu Brune Poirsonovú takzvaný index opraviteľnosti spotrebiteľom uľahčí 

rozhodovanie o nákupe produktu. 
Všetky elektrospotrebiče budú musieť obsahovať takzvaný kvocient o úprave, teda do akého stavu sa dá 

rozobrať, pomer medzi cenou najdrahšieho náhradného dielu a cenou produktu a tiež dostupnosť technickej 
dokumentácie. 

Francúzska vláda chce takto znížiť produkciu odpadu, predĺžiť životnosť produktov a bojovať proti plytvaniu. 
Len 40 percent elektrospotrebičov sa totiž vo Francúzsku opravuje. Podľa nového nariadenia by sa táto miera 
mala zvýšiť na 60 percent. 

Ilustračné. Foto - tasr 
4. Pre deti v Keni vyzbierali 600-tisíc porcií jedla 
Chudobné deti v Keni v dedine Kipkaren dostali od Slovákov mikulášsky darček v podobe viac ako 600-tisíc 

porcií jedla, informuje TASR. Od konca júna sa na Slovensku realizovala zbierka organizácie Mary’s Meals 
Slovensko. Jej výsledkom je zabezpečenie jedla v škole počas celého školského roka. 

„Mnoho z detí pre chudobu a hlad nemohlo pravidelne chodiť do školy. Museli od mala pracovať alebo žobrať, 
alebo sa pre hlad nemohli sústrediť. Školské jedálne nie sú v týchto krajinách bežné a vďaka jedlu, ktoré im tam 
uvaria tamojší dobrovoľníci, dostanú pravidelnú stravu a získajú vzdelanie, ktoré im môže pomôcť vymaniť sa 
z biedy,“ cituje TASR Viktora Porubského z organizácie. 

Celkové náklady na jednu porciu jedla sú sedem centov. „Jedno dieťa sa takto dokáže vystravovať počas 
celého školského roka za 15,60 eura. To je u nás cena jednej večere v lepšej reštaurácii,“ uviedol. 

5. Výťažok z kapustnice posielajú do Prešova 
Výťažok z primátorského punču a vianočnej kapustnice, ktorý vo Veľkom Šariši vyzbierali minulý víkend počas 

vianočných trhov, poslali na pomoc ľuďom postihnutým výbuchom plynu v prešovskom paneláku, informuje 
čas.sk. 

„Za dve hodiny sme vyzbierali na dobrovoľnom príspevku za punč i kapustnicu 1022 eur. Všetky tieto peniaze 
vložíme na účet, ktorý vytvorilo mesto Prešov na pomoc ľuďom, ktorých postihla tragédia pri výbuchu bytového 
domu,“ uviedol primátor mesta Viliam Kall. 

Ľudom postihnutých výbuchom plynu v Prešove taktiež pomohli zbierkou oblečenia a pečiva. 
„Ponúkli sme pomoc vo forme poskytnutia ubytovania, techniky a taktiež boli v pohotovosti naši dobrovoľní 

hasiči,“ povedal Kall. 
Ilustračné. Foto - tasr 
6. Kostol v Levoči je konečne bez lešenia 
Kostol svätého Jakuba v Levoči je po rekonštrukcii konečne bez lešenia. Po 23 rokoch totiž dokončili jeho 

obnovu aj reštauračné práce, ktoré si vyžiadali viac ako 5,6 milióna eur. 

https://dennikn.sk/1685812/7-dobrych-sprav-adopcia-roka-patrocny-chlapec-si-na-nu-zavolal-celu-triedu-aj-ucitelov/
https://dennikn.sk/1685812/7-dobrych-sprav-adopcia-roka-patrocny-chlapec-si-na-nu-zavolal-celu-triedu-aj-ucitelov/


„Suma nezodpovedá tomu, čo by to reálne stálo, ak by sa rekonštrukcia mala robiť teraz. Nielen, že sme 
prepočítavali slovenské koruny na eurá, hodnota tejto pamiatky je ďaleko vyššia ako suma vynaložená na jej 
rekonštrukciu,“ uviedol pre TASR primátor Levoče Miroslav Vilkovský. 

Zdroje na obnovu kostola získali z rôznych zdrojov, od viacerých ministerstiev, vlády, nemeckej nadácie 
Messerschmitt, ale aj vstupného. 

Dekan levočskej farnosti František Dluhoš upozornil, že práce v interiéri kostola sa začali ešte v 90. rokoch 
minulého storočia. 

„V zime, keď padal sneh, tak sa cez poškodené vitráže sypal kňazom i miništrantom za krk,“ povedal dekan 
o období pred rekonštrukciou. 

Kostol ešte podľa neho čakajú elektrifikácia, obnova podlahy, lavíc, či vyčistenie baziliky a je potrebné tiež 
dokončiť oratórium a pokračovať budú aj práce na ďalších oltároch. 

Počas 23 rokov sa zrekonštruovali vonkajšie fasády, veže, nárožia a balustrády, vo vnútri prebehla 
rekonštrukcia malieb, knižnice, presbytéria, vitráží i hlavného oltára, ktorý je najvyšším dreveným gotickým 
oltárom na svete a jeho autorom je Majster Pavol z Levoče. 

Kostol svätého Jakuba v Levoči. Foto - tasr 
7. Drotárstvo pribudlo na zoznam UNESCO 
Drotárstvo a jeho tradícia sa dostalo na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 

UNESCO. Rozhodli o tom členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 
UNESCO, informuje TASR. 

Drotárstvo je špecifický druh ľudovej výroby na Slovensku, ktorý nadobudol veľa podôb a prekonal viacero 
zmien, no naďalej je dôležitou súčasťou kultúry a sociálnych dejín krajiny. 

Drotári objavili a vyvinuli jednoduchú technológiu založenú na ručnom ohýbaní, viazaní a spletaní kovových 
vlákien bez zvárania či spájkovania, ktorá sa využíva aj dnes, predovšetkým na Strednom Považí (Žilina) 
a v Kysuciach (Čadca), na Orave (Námestovo, Nižná), v Turci (Martin), v Ponitrí (Leopoldov), na Spiši (Levoča), 
či v Tekove (Maňa, Žiar nad Hronom). 

Drotárstvo je tak siedmym prvkom, ktorý má Slovensko zapísaný na zozname UNESCO, pred tým pribudla 
fujara - hudobný nástroj a jeho hudba (2005), terchovská muzika (2013), gajdošská kultúra (2015), spoločne 
s Českou republikou bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016), horehronský viachlasný spev (2017) a spoločne 
s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Nemeckom máme na zozname modrotlač (2018). 

V súčasnosti sa drotárstvo spája s výrobou šperkov a iných ozdobných predmetov. Tradiční drotári v minulosti 
opravovali hlinené hrnce, smaltované nádoby a z plechu vyrábali riady. Foto - tasr 

Bonus: Vyzbierala sa rekordná suma 
Tohtoročný medzinárodný deň darovania #GivingTuesday bol na Slovensku historicky najštedrejší. Na 

dobročinné projekty sa podľa údajov Nadácie Pontis vyzbieralo viac ako 117-tisíc eur. Do zbierky sa zapojilo 109 
občianskych organizácií v 77 mestách, čo je o 34 viac ako vlani. 

„Takýto nárast milo prekvapil a veľmi nás teší, že ľuďom na Slovensku záleží na tom, čo sa okolo nich deje. 
Veríme však, že #GivingTuesday to nekončí a pre mnohých bude práve tento deň inšpiráciou, ako pomáhať po 
celý rok,“ uviedla výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová. 

Prostredníctvom portálov DobraKrajina.sk, Darujme.sk a LudiaLudom.sk poslali ľudia v rámci darcovských 
výziev približne trojnásobne viac ako v roku 2018. Na charitatívne projekty, ktoré najčastejšie vyzývali k pomoci 
deťom, seniorom i ľuďom s hendikepom, prispeli individuálni darcovia sumou 35.650 eur. Zapojili sa takisto firmy, 
či už darovaním času alebo materiálnej pomoci, vrátane šatstva, drogérie, kníh alebo hračiek. 

Myšlienku darovania podporili aj viaceré samosprávy. Darovací utorok druhýkrát zopakovali v Hlohovci, 
Banskej Bystrici i Spišskej Novej Vsi. Premiéru mali mestské úrady v Nitre, Michalovciach, Martine, Liptovskom 

Mikuláši, Dubnici nad Váhom, Vranove nad Topľou a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Vo väčšine miest zapojili svojich zamestnancov a obyvateľov do zbierky šatstva a potravín, v Liptovskom 

Mikuláši pridali aj možnosť darovať krv. 
Foto - Nadácia Pontis 
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20. SHL: Bratislava Capitals zvíťazila nad Skalicou a vrátila sa na lídersku 

pozíciu.Žilina prehrala s Topoľčanmi 
[14.12.2019; dobrenoviny.sk; 09:39; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176534/shl-bratislava-capitals-zvitazila-nad-skalicou-a-vratila-sa-na-
lidersku-poziciu-zilina-prehrala-s-topolcanmi 

 
 

Skalica 13. decembra (TASR) - Slovenská hokejová liga mala v piatok na programe zápasy 27. kola. 
Ilustračné foto. — Foto: TASR – Roman Hanc 
Výsledky 
MHK TSS GROUP Dubnica - HK VITAR Martin 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 

https://www.dobrenoviny.sk/c/176534/shl-bratislava-capitals-zvitazila-nad-skalicou-a-vratila-sa-na-lidersku-poziciu-zilina-prehrala-s-topolcanmi
https://www.dobrenoviny.sk/c/176534/shl-bratislava-capitals-zvitazila-nad-skalicou-a-vratila-sa-na-lidersku-poziciu-zilina-prehrala-s-topolcanmi


Góly: 39. Kristín (Ďuriš, Hudák) – 17. Rudzan (Poliaček, Brezniak), 18. Jurášek (Matejka, A. Nauš), 54. 
Tabaček (Videlka). Rozhodovali: Peterka - Ďurina, Hajnik, vylúčení: 5:5, navyše: Jakúbek 10+DKZ za napádanie 
rozhodcov - Dírer 10 minút za vrazenie na mantinel, Poliaček 5+DKZ za seknutie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 
430 divákov. 

HK\’95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) 
Góly: 23. Turan (Dmitriev), 39. Drevenák (M. Dolinajec), 52. Drevenák (M. Dolinajec), 56. J. Zlocha (Jakubec, 

Nahálka), 58. J. Zlocha (Augustín), 60. Drevenák (M. Dolinajec, L. Ďurkech) – 15. Marguš (Lindeman), 46. 
Lindeman (Klein, Mrava). Rozhodovali: Moller - Maškulka, Makúch, vylúčení:..4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 
158 divákov. 

HK Spišská Nová Ves - HK Levice 3:4 pp (3:1, 0:2, 0:0 - 0:1) 

Góly: 2. Koky (Havrila, Knižka), 6. Findura (Polomský), 17. Novák (Knižka) – 19. Kropotin (Mrázik, Novák), 27. 
Kropotin (Vorobjev), 34. Vorobjev (Cibák, Kropotin), 64. Piačka (Tábi). Rozhodovali: Korba - Janiga, Wolf, 
vylúčení: 3:8, presilovky a oslabenia: 0:0, 435 divákov. 

HK Skalica - Bratislava Capitals 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 
Góly: 3. Slovák (Selleck), 18. Slovák (Selleck), 46. Šálka (Bohunický, Danišovský). Rozhodovali: Píšťanský - 

Gegáň, Jedlička, vylúčení: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 722 divákov. 
HC Topoľčany - MsHK DOXXbet Žilina 3:2 pp a sn (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0, 1:0) 
Góly: 5. Kováčik (Miklík, Tomčák), 12. Miklík (Tomčák, Kluka), rozhodujúci nájazd Podstavek – 50. Húževka 

(Macek), 54. Prášil (Záhradník, Pišoja). Rozhodovali: Kollár - Číž, Hanko, vylúčení: 2:5, navyše: Dubeň (Žilina) 10 
minút za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, 1037 divákov. 

× 
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21. Počasie na dnes: Pozor na poľadovicu, sobota bude na Slovensku mrazivá 

a daždivá 
[14.12.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 09:37; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/pocasie-na-dnes-pozor-na-poladovicu-sobota-bude-na-slovensku-mraziva-a-
dazdiva/ 

 
 

Oblačné až zamračené a spočiatku hmlisté počasie s dažďom alebo mrholením na mnohých miestach v 
sobotu očakávajú meteorológovia. Na svojej stránke o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ). V stredných a vyšších polohách treba počítať so snežením. Na juhozápade vrátane Bratislavy sa k 
večeru môže vyjasniť. 

Ojedinelá poľadovica 
Najvyššie denné teploty SHMÚ predpovedá od jedného do šiestich stupňov Celzia, na juhozápade miestami 

do ôsmich stupňov. Predovšetkým na strednom Slovensku sa môže ojedinele vyskytnúť poľadovica. 
„Od severozápadu nad strednú Európu zasahuje rozsiahla tlaková níž a po jej južnej strane prúdi od 

juhozápadu do našej oblasti vlhký vzduch,“ napísal SHMÚ. Vietor bude prevažne slabý, popoludní miestami 
juhozápadný a západný s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu. 

Vydali výstrahy 
SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu (1. stupeň) pred poľadovicou, ktorá môže ojedinele prekvapiť 

vodičov i chodcov v regióne Žilinského, Banskobystrického kraja a väčšiny Trenčianskeho kraja. Zasiahnuť môže 
aj časti Nitrianskeho kraja – okresy Zlaté Moravce a Topoľčany, Prešovského kraja – okresy Poprad, Levoča a 
Kežmarok a Košického kraja – okresy Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica. Varovanie pred poľadovicou platí 

do 14:00. 
V Nízkych, Vysokých a Západných Tatrách (okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno a 

Tvrdošín) je potrebné popoludní venovať pozornosť aj silnému vetru, ktorý od 14:00 môže nad pásmom lesa 
miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal pred vetrom výstrahu 
prvého stupňa. 
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22. SBL: Basketbalisti Handlovej zdolali na domácej palubovke Spišskú Novú 

Ves 
[14.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/426265/sbl-basketbalisti-handlovej-zdolali-na-domacej-palubovke-spissku-
novu-ves 

https://www.webnoviny.sk/pocasie-na-dnes-pozor-na-poladovicu-sobota-bude-na-slovensku-mraziva-a-dazdiva/
https://www.webnoviny.sk/pocasie-na-dnes-pozor-na-poladovicu-sobota-bude-na-slovensku-mraziva-a-dazdiva/
https://sport.aktuality.sk/c/426265/sbl-basketbalisti-handlovej-zdolali-na-domacej-palubovke-spissku-novu-ves
https://sport.aktuality.sk/c/426265/sbl-basketbalisti-handlovej-zdolali-na-domacej-palubovke-spissku-novu-ves


 
 

V 18. kole basketbalovej SBL mužov zvíťazil MBK Baník Handlová nad Spišskou Novou Vsou 83:75. 
MBK Baník Handlová - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 83:75 (45:39) 

Najviac bodov: Radukič a Mitrovič po 21, Petráš 17 - Nottage 17, Alleyn a Nemčok po 15. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 18. kolo 
1 
X 
2 
MBK Handlová Handlová 
83 : 75 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(24:13, 21:26, 19:22, 19:14) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
15.12.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
2.38 15.00 1.60 
BKM Lučenec Lučenec 
18:00 
15.12.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
1.93 13.00 1.94 
BC Prievidza Prievidza 
18:00 
17.12.2019 
BK Iskra Svit Svit 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_Kurzove_Zvyhodnenie’,’view’] }); } 
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23. Víťazná šnúra hokejistov pokračuje 
[14.12.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22283854/vitazna-snura-hokejistov-pokracuje.html 

 
 

O víťazstve na ľade Dubnice rozhodlo 65 sekúnd v závere prvej tretiny, počas ktorých naši dvakrát skórovali. 
Autorom víťazného gólu bol Andrej Jurášek. 

MHK Dubnica – HK Vitar Martin 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 
Prvé dva vzájomné duely týchto tímov skončili najtesnejším rozdielom. Najskôr doma vyhrala Dubnica 5:4 po 

predĺžení a potom jej to naši vrátili a na Podháji sa tešili z troch bodov po výsledku 4:3. 
Prvá tretina ďalšieho merania síl v sezóne však bola v réžii turčianskeho celku a hostia ovládli dianie na ľade. 

V závere úvodného dejstva najskôr využil presilovku dôrazný Matúš Rudzan a o 65 sekúnd neskôr poistil náskok 
HK Vitar center tretej formácie Andrej Jurášek. 

„Do stretnutia sme vstúpili dobre, len bola veľká škoda, že sa nám nepodarilo streliť viac gólov. Šance sme na 
to mali a v ďalšom priebehu stretnutia sa nám mohlo hrať lepšie,“ hovorí autor druhého presného zásahu. 

((piano)) 
Jeho slová sa potvrdili v predposlednej minúte prostrednej časti, keď Dubničania dosiahli kontaktný gól a 

všetko bolo znovu otvorené. 
Prečítajte si tiežNaši zosadili Capitals z čela tabuľky + FOTO Čítajte 
O konečnom výsledku definitívne rozhodol v ďalšej početnej výhode skúsený obranca Ján Tabaček, ktorý 

vydarenou strelou od modrej čiary nedal Vlastimilovi Lakosilovi v bráne súpera šancu zasiahnuť. V nervóznej 
záverečnej fáze súboja ešte rozhodca domácim neuznal gól, pričom bez videa bolo ťažké posúdiť či naozaj padol 
do posunutej brány, a potom si už Martin svoj náskok postrážil. Naši tak natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy a 
pred protivníkom, ktorý je v tabuľke o priečku pod nimi, odskočili po piatku na trinásťbodový rozdiel. 

V štatistikách je ako autor víťazného gólu uvedený Andrej Jurášek, ktorý ešte v prvej tretine zvyšoval na 2:0. 
Ako povedal, veľký podiel na tomto presnom zásahu mali jeho spoluhráči. 

https://myturiec.sme.sk/c/22283854/vitazna-snura-hokejistov-pokracuje.html


„Ajo Nauš dobre doviezol puk do tretiny, následne kvalitne zakončil Lukaš Matejka a ja som už len musel z 
dorážky trafiť odkrytú bránu. Našťastie to vyšlo,“ opísal situáciu úspešný strelec, pre ktorého to bol štvrtý gól v 
sezóne. 

Aktuálne tréneri HK nasadzujú 26-ročného hokejistu do stredu tretej útočnej formácie, pričom na krídlach má 
mladíkov Aurela Nauša a Lukáša Žiaka. 

„Obidvaja výborne korčuľujú, takisto sú silní pri mantineloch a v rohoch. Hráme v tomto zložení tuším štvrtý 
možno piaty krát a zápas od zápasu je to lepšie,“ pochvaľoval si súhru s kolegami martinský odchovanec. 

Náročnú minisériu stretnutí, ktorá začala derby proti Žiline, pokračovala doma proti Capitalas a potom v 
Dubnici, zakončia Turčania meraním síl na ľade Spišskej Novej Vsi. 

„Ak chceme uspieť musíme všetci hrať poctivo v defenzíve. Najmä ich prvé dve lajny sú v útoku veľmi silené. 
Ak ich dokážeme eliminovať, otvoríme si cestu za dobrým výsledkom,“ načrtol Andrej Jurášek plán, podľa ktorého 
by sa dal nepríjemný protivník zdolať. 

Góly: 38:30 Kristín (Ďuriš, Hudák), resp, 16:50 Rudzan (Brezniak, Poliaček), 17:55 Jurášek (Matejka, A. Nauš) 
a 53:37 Tabaček (Videlka, Matejka).Vylúčení: 5:5, navyše Jakúbek (DU) 10+20+DKZ za napádanie rozhodcov, 
Poliaček (MT) 5+DKZ za sekanie, Dírer (MT) 10 za vrazenie na mantinel. Presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0. Strely: 
25:38. Rozhodcovia: Peterka – Ďurina, Hájnik. Diváci: 430. DUBNICA: Lakosil – Homer, Švec, Trška, Hefka, 
Košecký, Chatrnúch, Dúžek, Fančovič – Hudák, Hegyi, Kristín – Klimenta, Nemček, Jakúbek – Matějka, Ďuriš, 
Jakubík – F. Šedivý, Prna, Lantoš. MARTIN: Gavalier – Matejka, Tabaček, Themár, Burzík, Šimon, Rusina, B. 
Ligas – Videlka, Murček, Pokrivčák – Brezniak, Dírer, Poliaček – A. Nauš, Jurášek, Žiak – Rudzan, Babka, 
Melcher. 
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24. Sobota bude zamračená a daždivá, ojedinele hrozí poľadovica 
[14.12.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/22283680/sobota-bude-zamracena-a-dazdiva-ojedinele-hrozi-poladovica.html 

 
 

SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu pred poľadovicou. 
BRATISLAVA. Oblačné až zamračené a spočiatku hmlisté počasie s dažďom alebo mrholením na mnohých 

miestach v sobotu očakávajú meteorológovia. Na svojej stránke o tom informoval Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ). V stredných a vyšších polohách treba počítať so snežením. Na juhozápade vrátane Bratislavy sa k 
večeru môže vyjasniť. 

Najvyššie denné teploty SHMÚ predpovedá od jedného do šiestich stupňov Celzia, na juhozápade miestami 
do ôsmich stupňov. Predovšetkým na strednom Slovensku sa môže ojedinele vyskytnúť poľadovica. 

Najpodrobnejšie počasie pre Slovensko a svet 
Pozrite si, aké bude počasie u vás. 
„Od severozápadu nad strednú Európu zasahuje rozsiahla tlaková níž a po jej južnej strane prúdi od 

juhozápadu do našej oblasti vlhký vzduch,“ napísal SHMÚ. Vietor bude prevažne slabý, popoludní miestami 
juhozápadný a západný s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu. 

SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu (1. stupeň) pred poľadovicou, ktorá môže ojedinele prekvapiť 
vodičov i chodcov v regióne Žilinského, Banskobystrického kraja a väčšiny Trenčianskeho kraja. Zasiahnuť môže 
aj časti Nitrianskeho kraja - okresy Zlaté Moravce a Topoľčany, Prešovského kraja - okresy Poprad, Levoča a 
Kežmarok a Košického kraja - okresy Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica. Varovanie pred poľadovicou platí 

do 14:00. 
V Nízkych, Vysokých a Západných Tatrách (okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno a 

Tvrdošín) je potrebné popoludní venovať pozornosť aj silnému vetru, ktorý od 14:00 môže nad pásmom lesa 
miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal pred vetrom výstrahu 
prvého stupňa. 
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25. Vodiči, pripravte sa! FOTO Vo viacerých krajoch je výstraha pred 

poľadovicou, znova napadne sneh 
[14.12.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1845905/Vodici–pripravte-sa–FOTO-Vo-viacerych-krajoch-je-vystraha-pred-
poladovicou–znova-napadne-sneh 

 
 

https://domov.sme.sk/c/22283680/sobota-bude-zamracena-a-dazdiva-ojedinele-hrozi-poladovica.html
https://www.topky.sk/cl/10/1845905/Vodici--pripravte-sa--FOTO-Vo-viacerych-krajoch-je-vystraha-pred-poladovicou--znova-napadne-sneh
https://www.topky.sk/cl/10/1845905/Vodici--pripravte-sa--FOTO-Vo-viacerych-krajoch-je-vystraha-pred-poladovicou--znova-napadne-sneh


BRATISLAVA – Sobota bude zamračená a daždivá, ojedinele hrozí poľadovica. V stredných a vyšších 
polohách treba počítať so snežením. Na cestách v hornatejších oblastiach dnes vodiči musia počítať s vrstvou 
snehu do troch, miestami aj do piatich centimetrov. 

Sobota bude zamračená a daždivá, hrozí aj poľadovica 
Oblačné až zamračené a spočiatku hmlisté počasie s dažďom alebo mrholením na mnohých miestach dnes 

očakávajú meteorológovia. Na svojej stránke o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V 
stredných a vyšších polohách treba počítať so snežením. Na juhozápade vrátane Bratislavy sa k večeru môže 
vyjasniť. Najvyššie denné teploty SHMÚ predpovedá od jedného do šiestich stupňov Celzia, na juhozápade 
miestami do ôsmich stupňov. Predovšetkým na strednom Slovensku sa môže ojedinele vyskytnúť poľadovica. 

Zdroj: Predpovede.sk 
„Od severozápadu nad strednú Európu zasahuje rozsiahla tlaková níž a po jej južnej strane prúdi od 

juhozápadu do našej oblasti vlhký vzduch,“ napísal SHMÚ. Vietor bude prevažne slabý, popoludní miestami 
juhozápadný a západný s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu. 

Čítajte aj: Počasie poriadne vyčíňa, tisíce miest bez elektriny: PREDPOVEĎ Cez víkend bude snežiť, no tie 
teploty! 

SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu (1. stupeň) pred poľadovicou, ktorá môže ojedinele prekvapiť 
vodičov i chodcov v regióne Žilinského, Banskobystrického kraja a väčšiny Trenčianskeho kraja. Zasiahnuť môže 
aj časti Nitrianskeho kraja - okresy Zlaté Moravce a Topoľčany, Prešovského kraja - okresy Poprad, Levoča a 
Kežmarok a Košického kraja - okresy Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica. Varovanie pred poľadovicou platí 

do 14:00 h. 
Zdroj: SHMÚ 
V Nízkych, Vysokých a Západných Tatrách (okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno a 

Tvrdošín) je potrebné popoludní venovať pozornosť aj silnému vetru, ktorý od 14:00 môže nad pásmom lesa 
miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal pred vetrom výstrahu 
prvého stupňa. 

Zdroj: SHMÚ 
V hornatých oblastiach je na cestách sneh, Donovaly sú uzavreté pre vozidlá nad 10 metrov 
Na cestách v hornatejších oblastiach dnes vodiči musia počítať s vrstvou snehu do troch, miestami aj do 

piatich centimetrov. Na svojej stránke o tom informuje Slovenská správa ciest. Pre vozidlá s celkovou dĺžkou nad 
desať metrov je uzavretý horský priechod Donovaly. Sledované diaľničné úseky a aj ďalšie cesty sú zjazdné, ich 
povrch je väčšinou vlhký až mokrý. 

Zdroj: zjazdnost.sk 
Zdroj: zjazdnost.sk 
Najviac snehu správa ciest eviduje na horských priechodoch Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie 

(cesta II/549) a Palcmanská Maša - Sykavka (cesta II/535), kde kašovitý sneh dosahuje hrúbku päť až desať 
centimetrov. Horské sedlá Štós, Vernár, Látky-Prašivá, Podspády, Fačkov, Besník, Čertovica, Šturec, Huty, 
Chorepa, Vrchslatina a Dobšiná sú pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch 
centimetrov, horské priechody Donovaly, Súľová a Grajnár od štyroch do piatich centimetrov. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Hmla znižuje viditeľnosť do 50 metrov na Pohroní v okolí Žarnovice, Hliníka nad Hronom, Ladomerskej 

Viesky, Hronského Beňadiku a Voznice a do 100 metrov v oblasti Sliača a Lučatína na strednom Slovensku a 
Záborského na východnom Slovensku. SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu (1. stupeň) pred ojedinelým 
výskytom poľadovice do 14:00 v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, väčšine Trenčianskeho kraja a častiach 
Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja. 

Počas celej zimnej sezóny sú pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov uzavreté horské priechody Príslop (cesta 
I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Do konca zimnej údržby je pre nákladné autá s dĺžkou 
nad desať metrov zatvorená cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Sobota bude zamračená a daždivá, pozor aj na poľadovicu 
[14.12.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/sobota-zamracena-dazdiva-ojedinele-hrozi-poladovica/1987945 

 
 

Bratislava 14. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay) 
Oblačné až zamračené a spočiatku hmlisté počasie s dažďom alebo mrholením na mnohých miestach dnes 

očakávajú meteorológovia. Na svojej stránke o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
Ilustračné foto 
V stredných a vyšších polohách treba počítať so snežením. Na juhozápade vrátane Bratislavy sa k večeru 

môže vyjasniť. Najvyššie denné teploty SHMÚ predpovedá od jedného do šiestich stupňov Celzia, na juhozápade 
miestami do ôsmich stupňov. Predovšetkým na strednom Slovensku sa môže ojedinele vyskytnúť poľadovica. 

https://www.hlavnespravy.sk/sobota-zamracena-dazdiva-ojedinele-hrozi-poladovica/1987945


„Od severozápadu nad strednú Európu zasahuje rozsiahla tlaková níž a po jej južnej strane prúdi od 
juhozápadu do našej oblasti vlhký vzduch,“ napísal SHMÚ. Vietor bude prevažne slabý, popoludní miestami 
juhozápadný a západný s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu. 

SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu (1. stupeň) pred poľadovicou, ktorá môže ojedinele prekvapiť 
vodičov i chodcov v regióne Žilinského, Banskobystrického kraja a väčšiny Trenčianskeho kraja. Zasiahnuť môže 
aj časti Nitrianskeho kraja – okresy Zlaté Moravce a Topoľčany, Prešovského kraja – okresy Poprad, Levoča a 
Kežmarok a Košického kraja – okresy Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica. Varovanie pred poľadovicou platí 

do 14:00. 
V Nízkych, Vysokých a Západných Tatrách (okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno a 

Tvrdošín) je potrebné popoludní venovať pozornosť aj silnému vetru, ktorý od 14:00 môže nad pásmom lesa 
miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal pred vetrom výstrahu 
prvého stupňa. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. 27.kolo SHL ligy: Nulový týždeň Záhorákov, Levice ovládli Spiš 
[13.12.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 20:57; Ivan Harčár] 

 
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/27kolo-shl-ligy-nulovy-tyzden-zahorakov-levice-ovladli-spis/96981 

 
 

Hokejová SHL liga mala v piatok na programe zápasy 27.kola. 
–> 
SHL liga 2019/20 - 27.kolo - 13.12.2019 
SKALICA - BRATISLAVA 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 
Góly: 3. Slovák (Selleck), 18. Slovák (Selleck), 47. Šálka (Bohunický, Danišovský), Rozhodovali: Píšťanský – 

Gegáň, Jedlička, Vylúčení: 0:2, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 25:44, 722 divákov. 
Skalica: Trutt – Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Melicher – Okoličány, Šmída, Štumpf – 

Trnka, Jaša, P. Kotzman – Trenčan, Pulščák, Koziot – Nemec, Ivičič, Dvonč. 
Tréner: Michal Ružička. 
Bratislava: Hamerlík – Martinelli, Bohunický, K. Sloboda, Biro, Lukáčik, Jankovič, Bača – T. Varga, Buc, R. 

Varga – Klučiar, Slovák, Selleck – D. Hudec, Surovka, Vašaš – Šálka, Smolka, Danišovský. 
Tréner: Roman Mega. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - LEVICE 3:4pp (3:1, 0:2, 0:0 - 0:1) 

Góly: 2. Koky (Havrila, Knižka), 6. Findura (Polomský), 17. L. Novák (Vartovník, Vantroba) - 19. Kropotin (M. 
Novák, Mrázik), 27. Kropotin (Vorobyev, Mrázik), 34. Cebák (Kropotin, Vorobyev), 64. Piačka (Tábi), Rozhodovali: 
P. Korba - Janiga, Wolf, Vylúčení: 3:8, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 42:29, 435 divákov. 

Spišská Nová Ves: Šimo - Vantroba, M. Chovan, Chovanec, Alvo, Bdžoch, Knižka, Boldižár, Božoň - L. 

Novák, Vartovník, Václav - Hamráček, Halász, Kövér - Ondov, Koky, Havrila - Findura, R. Štrauch, Polomský. 
Tréner: Richard Rapáč. 
Levice: Kožiak - Kohút, Cebák, J. Štefanka ml., M. Novák, Bujanov, P. König, Kudrna - Tužinský, Klenko, 

Gubo - Kropotin, Mrázik, Vorobyev - Piačka, Mihálik, Tábi - Adámik, Romanov, R. Svitana. 
Tréner: Pavel Takáč. 
DUBNICA - MARTIN 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 
Góly: 39. Kristín (Ďuriš, Hudák) – 17. Rudzan (Poliaček, Brezniak), 18. Jurášek (Matejka, A. Nauš), 54. 

Tabaček (Videlka), Rozhodovali: Peterka – Ďurina, Hájnik, Vylúčení: 5:7, navyše Švec (Dubnica) 2+2 za hrubosť, 
Jakúbek (Dubnica) 10+20+DKZ za napádanie rozhodcov, Poliaček (Martin) 5+DKZ za sekanie, Dírer (Martin) 
2+10 za vrazenie na mantinel, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 0:0, Strely: 25:38, 430 divákov. 

Dubnica: Lakosil – Homer, Švec, Trška, Hefka, Košecký, Chatrnúch, Dúžek, Fančovič – Hudák, Hegyi, Kristín 
– Klimenta, Nemček, Jakúbek – Matějka, Ďuriš, Jakubík – F. Šedivý, Prna, Lantoš. 

Tréner: Jozef Zavadil. 
Martin: Gavalier – Matejka, Tabaček, Themár, Burzík, Šimon, Rusina, B. Ligas – Videlka, Murček, Pokrivčák – 

Brezniak, Dírer, Poliaček – A. Nauš, Jurášek, Žiak – Rudzan, Babka, Melcher. 
Tréner: Ernest Bokroš. 
TOPOĽČANY - ŽILINA 3:2sn (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0) 
Góly: 5. Kováčik (Miklík, Tomčák), 12. Miklík (Tomčák, Kluka), rozhod. nájazd Podstavek – 50. Húževka 

(Macek), 54. Prášil (Záhradník, Pišoja), Rozhodovali: M. Kollár – Číž, Hanko, Vylúčení: 2:6, navyše Dubeň (Žilina) 
2+10 za vrazenie na mantinel, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 30:40, 1037 divákov. 

Topoľčany: Halo – Huba, Ďurčo, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Španko, Bystričan, Bulák – Podstavek, Laššo, 
Bečka – Kluka, Tomčák, Miklík – D. Gergel, Uhnák, Pekarčík – Špankovič, Olejník, Kubek. 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Žilina: Mikoláš – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Coma, Pišoja, Housa – Síkela, Húževka, Markovič – 

Kokavec, Ondruš, D. Rehák – Macek, Prášil, Záhradník – Gálik, Valášek, Pjaták. 
Tréner: Stanislav Škorvánek. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - TRNAVA 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) 

https://www.hokejportal.net/?q=clanok/27kolo-shl-ligy-nulovy-tyzden-zahorakov-levice-ovladli-spis/96981


Góly: 23. Turan (Dmitriev), 39. Drevenák (M. Dolinajec), 52. Drevenák (M. Dolinajec), 56. J. Zlocha (Jakubec, 
Nahálka), 58. J. Zlocha (Augustín), 60. Drevenák (M. Dolinajec, L. Ďurkech) – 15. Marguš (Lindeman), 46. 
Lindeman (Klein, Mrava), Rozhodovali: Moller – Maškulka, Makúch, Vylúčení: 4:5, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 
Strely: 37:29, 158 divákov. 

Považská Bystrica: Lamper – Augustín, Nahálka, Šefčík, L. Ďurkech, Knudsen, Niník, A. Zlocha, M. Dolinajec 
– L. Urbánek, J. Zlocha, Cíger – Jakubec, P. Ligas, Drevenák – Rodionov, Dmitriev, Švantner – Krieger, Turian, 
Mokrohajský. 

Tréner: Juraj Firit. 
Trnava: Brucháč – Klein, Sliva, Mrva, Solník, A. Gergel, Jakab – Mrava, Schmidt, Marguš – Kamenický, Keprt, 

Bobál – Lukačovič, Lindeman, Tóth – Ibolya, Lavrenov, Litavec. 
Tréner: Štefan Mega. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Víťazom 13. ročníka Euroscoly je Cirkevná spojená škola z Vranova nad 

Topľou 
[13.12.2019; dobrenoviny.sk; 15:39; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176519/vitazom-13-rocnika-euroscoly-je-cirkevna-spojena-skola-z-vranova-
nad-toplou 

 
 

Víťazom 13. ročníka súťaže Euroscola je Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Jana Vodnáková 
Bratislava 13. decembra (TASR) – Víťazom 13. ročníka súťaže Euroscola je Cirkevná spojená škola vo 

Vranove nad Topľou. Výsledky v piatok vyhlásila Kancelária Európskeho parlamentu v Európskom informačnom 
centre v Bratislave. Školy umiestnené na prvých desiatich miestach sa zúčastnia na pracovnom dni v sídle 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu. 

„Som nesmierne rád, že sa táto unikátna súťaž Európskeho parlamentu pre stredoškolákov dobre etablovala, 
udržiava si vysokú úroveň a oslovuje mladých ľudí a pedagógov. Svedčia o tom výborná kvalita projektov aj 
inovatívne nápady, s ktorými školy prichádzajú," povedal Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie 
Európskeho parlamentu. 

Na druhom mieste sa umiestnila Cirkevná spojená škola z Humenného, na treťom mieste Gymnázium zo 
Spišskej Novej Vsi, Obchodná akadémia v Bratislave získala štvrté miesto, piate miesto patrí Strednej odbornej 

škole v Snine, šieste miesto Obchodnej akadémii Lučenec, siedme miesto Gymnáziu Alberta Einsteina v 
Bratislave, Obchodná akadémia v Šuranoch získala ôsme miesto, na deviatom mieste sa umiestnilo Súkromné 
gymnázium v Žiline a na desiatom mieste Gymnázium v Pezinku. 

Tento rok poslalo do súťaže svoje projekty 21 stredných škôl. Medzi stredoškolákmi najviac rezonovala téma 
boja proti klimatickým zmenám, ochrana životného prostredia a čo robí Európska únia pre jednotlivca. Študenti sa 
v projektoch zaoberali aj elektronizáciou, digitalizáciou či bezpečnosťou na internete. 

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika 
Beňová (Smer-SD), Robert Hajšel (Smer-SD), Ivan Štefanec (KDH) a Michal Wiezik (PS-Spolu). 

Cieľom súťaže Euroscola, do ktorej sa za posledných 13 rokov zapojilo viac ako 10.000 mladých ľudí, je 
povzbudiť záujem o verejné veci a posilniť diskusiu o Európskej únii. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Do parlamentu kandiduje menej žien ako naposledy, ešte aj na horších 

miestach (+grafy) 
[13.12.2019; dennikn.sk; Slovensko; 11:42; Daniel Kerekes] 

 
https://dennikn.sk/1683019/do-parlamentu-kandiduje-menej-zien-ako-naposledy-este-aj-na-horsich-
miestach-grafy/ 

 
 

Len dve strany postavili na čelo kandidátky ženu, v najsilnejšom Smere sú na zvoliteľnom mieste len tri ženy. 
Záujem politických strán o vstup žien do verejného života za posledné štyri roky klesol. Ukazuje to pohľad na 

ich kandidátky, s ktorými idú do parlamentných volieb. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/176519/vitazom-13-rocnika-euroscoly-je-cirkevna-spojena-skola-z-vranova-nad-toplou
https://www.dobrenoviny.sk/c/176519/vitazom-13-rocnika-euroscoly-je-cirkevna-spojena-skola-z-vranova-nad-toplou
https://dennikn.sk/1683019/do-parlamentu-kandiduje-menej-zien-ako-naposledy-este-aj-na-horsich-miestach-grafy/
https://dennikn.sk/1683019/do-parlamentu-kandiduje-menej-zien-ako-naposledy-este-aj-na-horsich-miestach-grafy/


V roku 2016 tvorili ženy takmer štvrtinu všetkých kandidátov do Národnej rady, v roku víťazstva Zuzany 
Čaputovej v prezidentských voľbách je to už len necelých 23 percent. Zo strán, ktoré majú šancu na vstup do 
parlamentu, ich má najviac koalícia PS/Spolu. Najmenej Sloboda a solidarita. 

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo celkom 2 736 kandidátov, z nich je 627 žien a 2 109 mužov. 
Na kandidátke PS/Spolu je 53 žien a tvoria tak viac ako tretinu celej koaličnej 150 člennej kandidátky. Na 

druhom mieste je so 41 ženami Demokratická strana, v ktorej našli útočisko odídenci zo SaS. 
V percentuálnom vyjadrení má viac ako tretinový podiel žien kandidátka strany Starostovia a nezávislí 

kandidáti (SNK), Solidarita, Máme toho dosť, Slovenská liga, 99 percent, Slovenské hnutie obrody (SHO) a Hlas 
ľudu. 

Vládny Smer našiel miesto pre 23 žien. Slovenská národná strana ich má 31 a Most-Híd 35. Z parlamentných 
strán má najmenej žien Sloboda a solidarita - 21. 

Strany: Ženy sú dôležité, ale akosi to nevychádza 
„Pre nás je otázkou férovosti, aby mali ženy aspoň rovné zastúpenie, o čo sa budeme dlhodobo snažiť,“ 

hovorí Silvia Hudáčková za koalíciu PS/Spolu, ktorá má ženské platformy v oboch stranách je hrdá na to, že majú 
na kandidátke najviac žien. V prvej dvadsiatke majú osem žien, rovnako ako Za ľudí a KDH. 

„Ženy majú unikátne skúsenosti a pohľady, ktoré sú potrebné pri tvorbe kvalitných verejných politík. Vyšší 
počet žien v politike je prospešný pre celú spoločnosť,“ odpovedá Silvia Hudáčková. 

Veronika Remišová je na kandidátke Za ľudí hneď za lídrom Andrejom Kiskom, v minulej kampani bola 
dokonca volebnou líderkou Obyčajných ľudí. V politike by viac žien privítala aj preto, že viac dbajú na spoluprácu 
a nie na súperenie. 

„Do politiky potrebujeme vrátiť hodnoty ako súdržnosť, spolupatričnosť a solidarita. Ženy, ktoré historicky 
zohrávali dôležitú úlohu vudržiavaní jednoty rodiny avo vytváraní rodinnej pohody pre všetkých členov rodiny si 
tieto hodnoty veľmi dobre uvedomujú. Viac žien vpolitike môže mať ozdravný vplyv na celkovú politickú kultúru,“ 
hovorí Remišová. 

OĽaNO je hrdé na to, že na čele ich kandidátky je žena, Mária Šofranko. „Samozrejme, boli by sme najradšej, 
aby zastúpenie žien v politike bolo rovnocenné zastúpeniu mužov, ale nedokážeme ovplyvniť reálny záujem žien 
do politiky vstúpiť,“ hovorí Igor Matovič. 

Rovnaké množstvo žien na kandidátke, ako má OĽaNO, teda 34, má aj Sme rodina. „Ženy kandidátky sú pre 
nás veľmi dôležité, pretože do politiky prinášajú pridanú hodnotu. Ženy sú predsa len jemnejšie, diplomatickejšie, 
majú skôr zmysel pre estetiku, a tak ďalej a tak ďalej,“ vysvetľuje Peter Pčolinský, ako vníma ženy v politike. Pri 
zostavovaní kandidátky podľa Pčolinského mysleli na to, aby mali v prvej trojke ženu. Toto miesto v strane 
obsadila súčasná poslankyňa Petra Krištúfková. 

KDH má v prvej dvadsiatke pomerne veľa žien, zo všetkých 150 kandidátov však netvoria ani pätinu. „Stále je 
čo vylepšovať, no sme radi za každú ženu, ktorá má záujem pomáhať kresťanskej demokracii na Slovensku,“ 
tvrdí hovorca KDH Stano Župa. Hlavným kritériom pri skladaní kandidátky bola podľa neho odbornosť, nie 
pohlavie. 

Most-Híd má na kandidátke 35 žien, čo je takmer štvrtina všetkých kandidátov. Hovorkyňa strany Klára 
Magdeme tvrdí, že zastúpenie žien vo vysokej politike považujú za dôležité a uvítali by, ak by ich bolo ešte viac. 
„Ak sa tento pomer v budúcnosti zmení, určite nás to poteší,“ hovorí Magdeme. 

Spomedzi strán, ktoré majú šancu získať vo voľbách viac ako päť percent, má na kandidátke najmenej žien 
Sloboda a Solidarita. Lucia Nicholsonová tvrdí, že množstvo a poradie žien na kandidátke zvažovali, tak ako aj po 
minulé roky, ale „narábajú s tým, čo majú“ a skôr než na pohlavie kandidátov dbajú na odbornosť. 

„Som veľkou zástankyňou toho, aby bolo v politike a vôbec vo viditeľných verejných funkciách čo najviac žien. 
Ale nie som zástankyňou kvót,“ vysvetľuje Nicholsonová. S obdivom teraz hľadí na Fínsko, kde sa premiérkou 
stala 32-ročná Sanna Marin a väčšinu ministerských pozícií zastávajú ženy. Nízky počet žien na kandidátke SaS 
Nicholsonová vníma ako dobráúpripomienku, aby sa v budúcnosti snažili prilákať viac žien. 

Viac žien na nezvoliteľných miestach 
Dôležitý nie je len počet, ale aj umiestnenie žien na kandidátke. Ako líderku majú ženu len dve strany. Hlas 

ľudu a OĽaNO. 
Jednotkou Hlasu ľudu je Martina Šimkovičová poslankyňa Národnej rady zvolená za hnutie Sme rodina. 

Z poslaneckého klubu ju vylúčili, bývalá televízna hlásateľka v nasledujúcom období často hlasovala s vládnymi 
poslancami. 

Mária Šofranko, ktorá je na čele Obyčajných ľudí, je politicky neskúsená a až do minulého týždňa širokej 
verejnosti neznáma učiteľka zo Spišskej Novej Vsi. 

Sociologička Oľga Gyarfášová potvrdzuje, že politické strany na Slovensku ženy umiestňujú na ťažšie 
zvoliteľné miesta. V štúdii z roku 2018 pre Inštitút verejných otázok si všimla aj to, že podiel zvolených žien do 
parlamentu je nižší ako je podiel všetkých kandidujúcich. V roku 2016 bola napríklad na kandidátkach takmer 
štvrtina žien, no medzi zvolenými 150 poslancami už ich bola len necelá pätina. 

„Na porovnanie: vo voľbách 2012 bolo na kandidačných listinách 26,2 percenta žien a uspelo len 14,7 
percent,“ píše Gyarfášová. V roku 2012 mala na kandidátke najmenej žien, len necelých 15 percent, vtedy ešte 
Slotova Slovenská národná strana. Rovnaké zastúpenie žien a mužov mala na kandidátkach v roku 2012 len 
Strana zelených Slovenska. 

Nasledujúci graf zobrazuje, ktoré miesta na kandidátkach sú obsadené mužmi a ženami. Po označení myšou 
sa vám zobrazí meno kandidáta. 

Smer ani tentokrát veľa žien na popredné pozície nepustil. V prvej desiatke má len ministerku vnútra Denisu 
Sakovú (3.). Táto roky dominantná politická strana má dlhodobo najnižší podiel žien vo svojom poslaneckom 
klube. V roku 2016 vo voľbách získal 49 mandátov a len štyri boli ženy. V súčasnosti má v klube ešte o jednu 



ženu menej. „Táto strana sa pritom hlási k sociálnej demokracii, ktorá rodovú rovnosť považuje za svoju dôležitú 
agendu,“ upozorňuje sociologička Gyarfášová. Smer na otázky Denníka N o postavení žien na ich kandidátke 
nereagoval. 

Za ľudí postavili Veroniku Remišovú hneď za lídra Andreja Kisku. V desiatke je aj bývala europoslankyňa Jana 
Žitňanská (4.) a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková (7.). Na koaličnej kandidátke 
PS/Spolu je najvyššie postavená Irena Biháriová (4.), za ňou primátorka Prievidze Katarína Macháčková (7.), 
Zora Jaurová (8.) a poslankyňa Simona Petrík (9.). 

Kotlebovci umiestnili do prvej desiatky Magdalénu Sulanovú (5.) a Danicu Mikovčákovú (8.). V OĽaNO sa 
okrem líderky vysoko umiestnila aj predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská (4.) a Anna Remiášová (9.). 
V SNS sú v prvej desiatke poslankyňa Eva Smolíková (3.) a ministerka poľnohospodárstva Gabriela Matečná (5.). 

Sme rodina dala na tretie miesto poslankyňu Petru Krištúfkovú, šieste vyhradili Adriane Pčolinskej a siedme 
Zuzane Šebovej. KDH má na piatom až siedmom mieste Caroline Liškovú, Evu Grey a starostku Smižian 
Miroslavu Szitovú. V SaS kandiduje z druhého miesta europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. V hornej 
desiatke sa nachádza aj poslankyňa Jana Cigániková (5.). Most-Híd má v desiatke len Alžbetu Ožvaldovú (8.). 

Na vizualizácii nižšie si môžete zoskupovať, vyfarbovať a porovnávať kandidátov podľa pohlavia a strany, za 
ktorú kandidujú. 

Kvóty pre ženy pred rokom 1989 
Prvé ženy boli u nás zvolené  v roku 1920 do parlamentu vtedy nového Česko-Slovenska. Do Poslaneckej 

snemovne Národného zhromaždenia ich zasadlo dvanásť. 
„Napriek tejto dlhej histórii dodnes pretrvávajú nedostatky pri skutočnej realizácii aktívneho volebného práva 

žien - ich práva byť zvolené a podieľať sa na politickom rozhodovaní,“ tvrdí vo svojej štúdii Gyarfášová. 
Pripomína, že pred rokom 1989 v Československu existovali aj kvóty pre zastúpenie žien v zákonodarnom 

zbore, malo ich tam byť aspoň tridsať percent. Čo sa potom stalo po páde monopolu moci komunistickej strany? 
„Po prvých slobodných voľbách v roku 1990 klesol podiel žien zvolených do Slovenskej národnej rady na dvanásť 
percent,“ hovorí Gyarfášová. 

Ani v iných oblastiach politiky situácia nie je oveľa lepšia. V župných voľbách sa žena stala predsedkyňou 
kraja až v roku 2017, hoci prvé župné voľby sa konali už v roku 2001. Žilinský samosprávny kraj vedie už druhý 
rok Erika Jurinová z Obyčajných ľudí. 

Dosiaľ sme mali jednu premiérku, Ivetu Radičovú, ktorá vládu viedla v rokoch 2010 až 2012 a od jari máme 
prvú prezidentku. 

Súčasná vládna koalícia by mohla namietať, že zastúpenie žien vo vláde je napríklad v súčasnosti veľmi 
vysoké. Zo 14 členov vlády je až päť ministeriek. Jednou z nich je ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, 
ktorá tento týždeň podala demisiu. 

Gyarfášová však predpokladá, že „nejde o systémové prihlásenie sa vládnej koalície k rodovej rovnosti“, ale 
len o riešenie krízovej situácie. Väčšie množstvo ministeriek sa totiž do vlády dostalo až po tom, čo boli kvôli 
vražde novinára nútení odstúpiť minister vnútra aj premiér Robert Fico (Smer). Až potom do vlády nastúpila 
Ľubica Laššáková na ministerstvo kultúry,  Denisa Saková, ktorá nahradila Roberta Kaliňáka a Kalavská. 

Odborný názov tohto fenoménu je „sklený útes“. „Tento pojem označuje situáciu, keď sú počas krízy do 
vedúcich exekutívnych funkcií častejšie nominované práve ženy. Šanca zlyhania je vtedy totiž 
najpravdepodobnejšia a ženy sa môžu ľahko stať obetným baránkom,“ vysvetľuje sociologička. 

Podľa prieskumu IVO z roku 2018 si až tri pätiny ľudí uvedomujú, že ženy sú pri vstupe do politiky 
znevýhodnené. Iba štvrtina opýtaných však povedala, že tento stav neschvaľuje a mal by sa zmeniť. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (13. december): Biatlonistky v šprinte a 

hokejová reprezentácia 
[13.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/425883/sportove-udalosti-dna-13-december-biatlonistky-v-sprinte-a-hokejova-
reprezentacia 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
ZIMNÉ ŠPORTY - BIATLON: 
11:30 Šprint žien (7,5 km, Hochfilzen) / ONLINE >> 
14:20 Šprint mužov (10 km, Hochfilzen) 
FUTBAL - ČESKÁ FORTUNA LIGA: 
18:00 FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 
FUTBAL - FRANCÚZSKA LIGUE 1: 
20:45 Lille OSC - HSC Montepellier 
FUTBAL - NEMECKÁ BUNDESLIGA: 
20:30 Hoffenheim 1899 - Augsburg 
FUTBAL - ŠPANIELSKA LA LIGA: 

https://sport.aktuality.sk/c/425883/sportove-udalosti-dna-13-december-biatlonistky-v-sprinte-a-hokejova-reprezentacia
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21:00 Alaves - CD Leganes 
FUTBAL - POĽSKÁ EKSTRAKLASA: 
18:00 Arka Gdynia - Zaglebie Lubin 
20:30 Wisla Krakov - MKS Pogon Štetín 
HOKEJ - ŠVAJČIARSKY POHÁR: 
16:15 Slovensko - Nórsko / ONLINE >> 
19:45 Švajčiarsko - Rusko B 
HOKEJ - SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA: 
17:00 HK Skalica - Bratislava Capitals / ONLINE >> 
17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Levice 

18:00 MHK Dubnica nad Váhom - HK Martin 
18:00 HC Topoľčany - MsHK Žilina 
18:00 HK 95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Buffalo sabres - Nashville Predators 
01:00 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 
01:00 Floria Panthers - New York Islanders 
01:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 
01:30 Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 
02:00 St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 
02:00 Minnesota Wild - Edmonton Oilers 
03:00 Arizona Coyotes - Chicago Blackhawks 
03:00 Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 
04:00 Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 
04:00 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 
04:30 San Jose Sharks - New York Rangers 
Sobota: 
02:00 Dallas Stars - Vegas Golden Knights 
03:00 Colorado Avalanche - New Jersey Devils 
19:00 Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 
19:00 New York Islanders - Buffalo Sabres 
22:00 Calgary Flames - Carolina Hurricanes 
22:00 Anaheim Ducks - New York Rangers 
BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA: 
18:00 BK Inter Bratislava - BK Levickí Patrioti 
BASKETBAL - NBA: 
02:00 Boston Celtics - Philadelphia 76ers 
02:30 San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 
03:00 Detroit Pistons - Dallas Mavericks 
04:30 Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 
Sobota: 
01:00 Orlando Magic - Houston Rockets 
01:00 Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans 
01:00 Miami Heat - LA Lakers 
01:30 Atlanta Hawks - Indiana Pacers 
02:00 Chicago Bulls - Charlotte Hornets 
02:00 Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 
03:00 Utah Jazz - Golden State Warriors 
03:30 Minnesota Timberwolves - LA Clippers 
04:00 Sacramento Kings - New York Knicks 
23:00 Phoenix Suns - San Antonio Spurs 
FLORBAL - MAJSTROVSTVÁ SVETA ŽIEN: 
Štvrťfinále: 
16:00 Česko - Poľsko 
19:00 Švédsko - Nemecko 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Bratislava Capitals je opäť na čele ligy, Topoľčany zaostávajú len o skóre 
[13.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22283613/shl-2019-2020-27-kolo-vysledky-13-december.html 

 
 

Prvé tri tímy tabuľky zvíťazili. 

https://sport.sme.sk/c/22283613/shl-2019-2020-27-kolo-vysledky-13-december.html


BRATISLAVA. Po piatkovom 27. kole Slovenskej hokejovej ligy figurujú na čele tabuľky dva tímy so ziskom 66 
bodov. 

Hráči Bratislava Capitals sa vrátili na líderskú pozíciu vďaka trojbodovému víťazstvu 3:0 na klzisku Skalice, 
kde sa dvoma gólmi prezentoval Marek Slovák a tretí pridal Michal Šalka. 

Iba o skóre sú na druhej priečke Topoľčany, ktoré v domácom prostredí stratili dvojgólový náskok. 
Hráči Topoľčian už po 12 minútach viedli 2:0, ale v záverečnej tretine Žilinčania vyrovnali a Topoľčanom 

zabezpečil víťazstvo až Albín Podstavek v samostatných nájazdoch. 
Nezaváhal ani tretí Martin, ktorý v súboji tabuľkových susedov zdolal Dubnicu nad Váhom 3:1. 
Z individuálnych výkonov zaujal v piatok hetrik Milana Drevenáka z Považskej Bystrice do siete Trnavy. 
Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 27. kolo - piatok: 
HK Skalica - Bratislava Capitals 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 
Góly: 3. a 18. M. Slovák, 46. Šalka 
HK Spišská Nová Ves - HK Levice 3:4 po predĺžení (3:1, 0:2, 0:0 - 0:1) 

Góly: 2. Koky, 6. Findura, 17. L. Novák - 19. a 27. Kropotin, 34. Cebák, 64. Piačka 
MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom - HK VITAR Martin 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 
Góly: 39. Kristín - 17. Rudzan, 18. Jurášek, 54. J. Tabaček 
HK ´95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) 
Góly: 39., 52. a 60. M. Drevenák, 56. a 58. J. Zlocha ml., 23. M. Turan - 15. Marguš, 46. Lindeman 
HC Topoľčany - MsHK DOXXbet Žilina 3:2 sn (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0, 1:0) 
Góly: 5. Hřebíček, 12. Miklík, rozhodujúci sam. nájazd Podstavek - 50. Húževka, 54. Prašil 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Levice vyhrali v Spišskej Novej Vsi až po predĺžení 
[13.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22283604/levice-vyhrali-v-spisskej-novej-vsi-az-po-predlzeni.html 

 
 

Hrali sa zápasy 27. kola. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenská hokejová liga mala v piatok na programe zápasy 27. kola. 
Spišská Nová Ves doma privítala Levice. 

Štatistika 
HK Spišská Nová Ves - HK Levice 3:4 pp (3:1, 0:2, 0:0 - 0:1) 

Góly: 2. Koky (Havrila, Knižka), 6. Findura (Polomský), 17. Novák (Knižka) - 19. Kropotin (Mrázik, Novák), 27. 
Kropotin (Vorobjev), 34. Vorobjev (Cibák, Kropotin), 64. Piačka (Tábi) 

Rozhodovali: Korba - Janiga, Wolf, vylúčení: 3:8, presilovky a oslabenia: 0:0, 435 divákov. 
[Späť na obsah] 

 
 

33. SHL: Prvé tri tímy tabuľky zvíťazili, Topoľčany stratili bod so Žilinou 
[13.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/426085/shl-prve-tri-timy-tabulky-zvitazili-topolcany-stratili-bod-so-zilinou 

 
 

Po piatkovom 27. kole Slovenskej hokejovej ligy figurujú na čele tabuľky dva tímy so ziskom 66 bodov. Hráči 
Bratislava Capitals sa vrátili na líderskú pozíciu vďaka trojbodovému víťazstvu 3:0 na klzisku Skalice, kde sa 
dvoma gólmi prezentoval Marek Slovák a tretí pridal Michal Šalka. 

Iba o skóre sú na druhej priečke Topoľčany, ktoré v domácom prostredí stratili dvojgólový náskok. „Žochári” 
už po 12 minútach viedli 2:0, ale v záverečnej tretine Žilinčania vyrovnali a Topoľčanom zabezpečil víťazstvo až 
Albín Podstavek v samostatných nájazdoch. 

Nezaváhal ani tretí Martin, ktorý v súboji tabuľkových susedov zdolal Dubnicu nad Váhom 3:1. Z 
individuálnych výkonov zaujal v piatok hetrik Milana Drevenáka z Považskej Bystrice do siete Trnavy. 

Slovenská hokejová liga - 27. kolo: 
HK Skalica - Bratislava Capitals 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 
Góly: 3. a 18. M. Slovák, 46. Šalka 
HK Spišská Nová Ves - HK Levice 3:4 po predĺžení (3:1, 0:2, 0:0 - 0:1) 

Góly: 2. Koky, 6. Findura, 17. L. Novák - 19. a 27. Kropotin, 34. Cebák, 64. Piačka 
MHK Dubnica nad Váhom - HK Martin 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 
Góly: 39. Kristín - 17. Rudzan, 18. Jurášek, 54. J. Tabaček 
HK 95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22283604/levice-vyhrali-v-spisskej-novej-vsi-az-po-predlzeni.html
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Góly: 39., 52. a 60. M. Drevenák, 56. a 58. J. Zlocha ml., 23. M. Turan - 15. Marguš, 46. Lindeman 
HC Topoľčany - MsHK Žilina 3:2 pp a sn (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0, 1:0) 
Góly: 5. Hřebíček, 12. Miklík, rozhodujúci sam. nájazd Podstavek - 50. Húževka, 54. Prašil 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 27. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
0 : 3 
Bratislava Capitals Bratislava 
(0:2, 0:0, 0:1) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
3 : 4 pp 
HK Levice Levice 
(3:1, 0:2, 0:0, 0:1) 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
1 : 3 
HK Martin Martin 
(0:2, 1:0, 0:1) 
HC Topoľčany Topoľčany 
3 : 2 sn 
MsHK Žilina Žilina 
(2:0, 0:0, 0:2, 1:0) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
6 : 2 
HK Gladiators Trnava Trnava 
(0:1, 2:0, 4:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_Kurzove_Zvyhodnenie’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

34. ROZHOVOR: Juríček zbieral skúsenosti v Amerike 
[13.12.2019; mylevice.sme.sk; Levice / Šport; 00:00; MATÚŠ BARANEC] 

 
https://mylevice.sme.sk/c/22283155/rozhovor-juricek-zbieral-skusenosti-v-amerike.html 

 
 

Slovenský basketbalový reprezentant a hráč BK Patrioti Levice Viktor Juríček (26) sa pred aktuálnou sezónou 
stal novou posilou Levických Patriotov. Rodák z Prievidze v predošlej sezóne pôsobil v Spišskej Novej Vsi, kde 

dokopy strávil tri roky. 
Ani zranenie a nepríjemná choroba 26-ročného pivota nezastavili a dnes chce tešiť trénera, vedenie klubu aj 

levických fanúšikov. Spoločne sme sa porozprávali o basketbalových začiatkoch, skúsenosti s Amerikou, ale aj 
vyspovedali v tradičnej vizitke. 

Vaša výška je 210 cm. Boli ste už na základnej škole najvyšší v triede? 
Áno. V podstate niektorí to majú tak, že v určitom veku, alebo čase rýchlo vyrastú. Ja som vždy vyčnieval, 

vždy som bol ten najvyšší a ako išiel čas, tak som súmerne rástol s vekom. Už ako brankár na hokeji som mal 
193 centimetrov, už vtedy som bol dosť vysoký. 

Po kom to máte? Hrával ešte niekto v rodine basketbal? 
Basketbal nehrávali, ale asi z ocinovej strany. Mamina má vyšších bratrancov, ale skôr z ocinovej strany mám 

takú výšku. 
((piano))Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokROZHOVOR: Pravý obranca Levíc Michal Novák odohral v extralige šesťsto zápasov Čítajte 

Kedy ste sa začali venovať aktívne basketbalu? 
Ja som sa začal venovať basketbalu až v 14 rokoch, vtedy som išiel na prvý tréning. Predtým som hrával 10 

rokov ľadový hokej. V podstate od malička som sa mu venoval. Vždy ma tlačili do basketbalu, samozrejme aj 
kvôli mojej výške, ale môžno práve kvôli tomu, že ma nútili, sa mi do toho nechcelo. Neskôr ma do toho začali 
tlačiť aj moji kamaráti, začal som hrávať na dvore a jedného dňa mi povedali, že by som mal ísť na tréning, že mi 
to celkom ide. V 9. ročníku som prvý polrok robil aj jedno aj druhé. A keď prišlo k zlej situácii prievidzkého hoke ja, 

https://mylevice.sme.sk/c/22283155/rozhovor-juricek-zbieral-skusenosti-v-amerike.html


tak vďaka tomu som sa rozhodol prejsť na basketbal. Dva roky som trénoval či už s Martinom Blahom, alebo s 
Petrom Sestrienkom. Po dvoch rokoch som dostal ponuku odísť mimo Slovenska, čo som využil. 

Vtedy ste odišli do Španielska? 
V 16 rokoch sme spolu s Bojanovským odišli do Španielska, kde sme išli na tri roky do basketbalovej 

akadémie na Gran Canariu. Odtiaľ sme získali štipendium do Ameriky, samozrejme Boris išiel na inú školu, ja 
som išiel na inú školu, kde sme strávili štyri roky. No a potom sme sa v podstate vrátili na Slovensko. 

Ako ste sa s Borisom spoznali? 
Boli sme v mládežníckych reprezentáciách predtým a myslím, že sme boli spolu v Portugalsku na 

Majstrovstvách Európy do 16 rokov, kde si nás všimli z tej basketbalovej akadémie, samozrejme aj agent a vďaka 
ním sme mali možnosť odísť. Obidvaja sme sa rozhodli, že pôjdeme do Španielska, pretože to bola 
najjednoduchšia cesta ako popri tom basketbale sa dostať do Ameriky a získať aj vzdelanie popri športe. 

Spolu ste odchádzali aj do Ameriky? 
Áno, ale každý na inú školu. Boris išiel na Floridu, ja som išiel do Alabamy. Dokonca náš prvý oficiálny zápas, 

keď sme boli prvý rok na škole, sme hrali proti sebe. 
Vždy ste chcel ísť do Ameriky? 
Určite áno. Na druhej strane aj rodičia ma odmalička vychovávali tým štýlom, že basketbal nie je všetko. 

Hocikedy sa môže stať nejaké zranenie a musím mať nejaké zadné dvierka v podobe toho štipendia, čo som mal 
možnosť dostať, mať vzdelanie, ovládať cudzí jazyk, osamostatniť sa, nadobudnúť nové kontakty, to bola výborná 
skúška. 

Aké to tam bolo? 
Určite je to náročné, ale myslím si, že je to jedno ako to opíšem. Je to veľmi ťažké pochopiť pokiaľ to nevidíte 

na vlastné oči. Je to úplne iný svet, čo sa týka zázemia, športu, štúdia, života športovca na vysokej škole, to aké 
má človek podmienky, ako je o neho postarané. Podmienky sú na najvyššej úrovni, v podstate aké môžu byť. Je 
to výborne vytvorené pre športovcov, aby tí najlepší sa prepracovali hore a uspeli v tom prostredí. 

Bola to dobrá skúsenosť? Neľutujete to? 
Úprimne povedané, čo sa týka čisto basketbalu, asi by som zvolil tú európsku cestu, alebo by som povedal, 

že nemal som veľmi šťastie na trénerov a na to akú som mal rolu v tíme. Basketbalovo mi to nevyhovovalo 
zrovna najviac, ale neľutujem tú skúsenosť. Určite mi to dalo veľa, hlavne mimo basketbalu. Snažil som sa 
načerpať toho čo najviac, takže určite neľutujem to rozhodnutie. 

V čom je iný basketbal v Amerike a v Európe? 
Určite ten štýl je viac atletický, silovejší, dynamickejší. Tá hra nie je tak tímová, nie je založená na 

zručnostiach, ako napríklad na sile a dynamike a v hre 1 na 1. Je to dosť odlišný štýl a myslím si, že veľa hráčov 
to pociťuje keď sa vráti, alebo američan príde do našej ligy, tak pocíti tú zmenu. 

Prečo ste sa vrátili na Slovensko? 
Ja aj s Borisom sme išli do slovenskej reprezentácie. Plán bol taký s agentom, že sa budem poctivo 

pripravovať na reprezentáciu. Bohužiaľ som si zranil chodidlo a veľa doktorov mi nevedelo prísť na to, kde je 
problém. Tým pádom som dva mesiace riešil, čo bude so mnou a nakoniec v Bratislave mi boli schopný pomôcť, 
povedať kde je problém a urobiť čo bolo potrebné. Hrozilo mi, že vynechám sezónu. Nakoniec Spišská Nová 
Ves bola to družstvo, ktoré mi povedalo, že okej, ak budeš potrebovať operáciu v poriadku, ak nie tak poď k nám, 

my ti poskytneme fyzioterapeutku, dáme ti stravu, ubytovanie. Máš prístup do telocvične, do posilňovne koľko len 
chceš a uvidíme ako sa budeš cítiť a ak budeš okej tak si môžeme znova sadnúť a uvidíme či sa dohodneme. Oni 
mi podali pomocnú ruku a tým ako sa zachovali som sa ja rozhodol vrátiť tú ďalšiu sezónu, ktorú som bohužiaľ 
tiež v podstate skoro celú vynechal. Pätnásť dní pred druhou sezónou som dostal mononukleózu a tak minulá 
sezóna bola prvá, ktorú som odohral zdravý. Samozrejme tento rok som sa rozhodol prísť do Levíc. 

Ste rád, že ste podpísali zmluvu s Levicami? 
Určite áno, zatiaľ som veľmi spokojný. Je to myslím si, čo sa týka toho ako je o nás hráčov postarané, je to 

nadštandard. Organizácia vecí mimo basketbalu, strava, jednoducho veci, ktoré hráč potrebuje, sú okolo neho a 
my sa môžeme sústrediť len na ten basketbal. Čo sa týka basketbalu, kolektívu a trénera, nemôžem sa sťažovať, 
som veľmi spokojný. 

Ako sa vám pracuje s trénerom Madzinom? 
S trénerom sa mi pracuje výborne a bol to až taký doslova šok pre mňa, v dobrom slova zmysle, pretože ja 

som o ňom počul veľmi veľa dobrých vecí, či už od slovenských hráčov, alebo od zahraničných. Je to nie len ako 
tréner, ale aj ako človek niekto, kto sa naozaj zaujíma o vás ako o človeka a to bolo niečo nové pre mňa a chvíľku 
mi trvalo, kým som sa s tým oboznámil. Toto je naozaj človek, ktorému záleží na tom aj ako hráš basketbal, ale 
takisto aký si človek mimo ihriska. 

Páči sa vám myšlienka vedenia klubu? 
Myšlienka je veľmi dobrá. Viem, že chcú na nás stavať a takisto nás rozvíjať na ihrisku. Dávajú nám určite 

väčší priestor a dôveru a ja verím, že sa im to postupom času vráti naspäť a nejaké tie výsledky budeme schopní 
zahrať a tešiť trénera, vedenie a levických fanúšikov. 

Ako zatiaľ hodnotíte prebiehajúcu sezónu? 
Myslím si, že ešte je určite skoro, aby sme hodnotili niečo, aj keď samozrejme ľudia sa pozerajú na to. Sme 

momentálne na druhom mieste, ten začiatok sme nemali až taký dobrý, ako sme si možno prestavovali my, alebo 
levickí fanúšikovia alebo ľudia, ktorí sledujú basketbal. Ale vieme, že sezóna je dlhá, zatiaľ sme v poriadku, všetci 
zdraví. Samozrejme drobné zranenia sú, čo je bežné, ale myslím, že začíname ukazovať, kde je náš potenciál. 
Začíname si formovať nejakú identitu a čím ďalej tým lepšie sa poznáme na ihrisku. Myslím, že sme už aj ukázali 
aký je potenciál v tomto tíme a ako ďaleko môžeme zájsť túto sezónu. 



Určite Vám v tom pomáha aj účinkovanie v Alpsko-jadranskom pohári. Aj keď teraz ste boli trochu kritickí v 
zápase s Brnom. 

Samozrejme najlepšou praxou sú zápasy a každá konfrontácia, mimo našej ligy, nám pomôže aby sme sa 
zlepšovali. Tréner nám už pred zápasom v šatni povedal, že tento zápas nie je jednoducho len o nás. Myslím si, 
že práve to sa odzrkadlilo. Ako tím sme sa pozreli na to proti komu hráme, nesústredili sme sa na našu hru, na 
pokyny, na to ako agresívne vieme a mali by sme hrať. Myslím, že to sa odzrkadlilo na tom výkone. Možnože sme 
vyhrali o dvadsať bodov, ale tri štvrtiny sme sa naozaj s nimi vliekli a myslím si, že výsledok mohol byť úplne iný, 
ako na konci bol. 

Čo najradšej robíte vo voľnom čase? 
Zaobstaral som si psíka ako som prišiel do Levíc, tak veľa času trávim s ním, s ňou lepšie povedané. Ale sme 

tu výborná partia s každým v šatni, ale mimo ihriska trávim najviac času s Bobom Bojanovským, so Šimonom 
Krajčovičom, Maťom Bachanom aj s našimi trpaslíkmi mladými. Chodíme na kávičku, občas si pozrieme nejaký 
film, zahráme playstation a takto v podstate trávime náš voľný čas. 

Sledujete basketbal aj v televízii? Alebo si pozriete aj nejaký iný šport? 
Som veľký fanúšik basketbalu, ale nepovedal by som, že to sledujem tak ako predtým, ale som dosť veľký 

fanúšik NBA. Fandím Lakers, som veľký fanúšik LeBrona. Nepovedal by som, že sledujem ten basketbal kvôli 
tomu basketbalu, aký sa tam hrá, ale skôr kvôli tým individualitám a tým jednotlivým hráčom. 

VIKTOR JURÍČEK (BK PATRIOTI LEVICE) 
Vek: 26 
Znamenie: Rak 
Miesto narodenia: Prievidza 
Obľúbené jedlo: Kapusta, knedľa a mäso, ale musí byť od maminy 
Obľúbený film: Láska a basketbal 
Stav: slobodný 
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Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) 
Víťazom 13. ročníka súťaže Euroscola je Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou. Výsledky v piatok 

vyhlásila Kancelária Európskeho parlamentu v Európskom informačnom centre v Bratislave. Školy umiestnené na 
prvých desiatich miestach sa zúčastnia na pracovnom dni v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu 

Na snímke Dionýz Hochel 
„Som nesmierne rád, že sa táto unikátna súťaž Európskeho parlamentu pre stredoškolákov dobre etablovala, 

udržiava si vysokú úroveň a oslovuje mladých ľudí a pedagógov. Svedčia o tom výborná kvalita projektov aj 
inovatívne nápady, s ktorými školy prichádzajú,“ povedal Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie 
Európskeho parlamentu. 

Na druhom mieste sa umiestnila Cirkevná spojená škola z Humenného, na treťom mieste Gymnázium zo 
Spišskej Novej Vsi, Obchodná akadémia v Bratislave získala štvrté miesto, piate miesto patrí Strednej odbornej 

škole v Snine, šieste miesto Obchodnej akadémii Lučenec, siedme miesto Gymnáziu Alberta Einsteina v 
Bratislave, Obchodná akadémia v Šuranoch získala ôsme miesto, na deviatom mieste sa umiestnilo Súkromné 
gymnázium v Žiline a na desiatom mieste Gymnázium v Pezinku. 

Tento rok poslalo do súťaže svoje projekty 21 stredných škôl. Medzi stredoškolákmi najviac rezonovala téma 
boja proti klimatickým zmenám, ochrana životného prostredia a čo robí Európska únia pre jednotlivca. Študenti sa 
v projektoch zaoberali aj elektronizáciou, digitalizáciou či bezpečnosťou na internete. 

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika 
Beňová (Smer-SD), Robert Hajšel (Smer-SD), Ivan Štefanec (KDH) a Michal Wiezik (PS-Spolu). 

Cieľom súťaže Euroscola, do ktorej sa za posledných 13 rokov zapojilo viac ako 10.000 mladých ľudí, je 
povzbudiť záujem o verejné veci a posilniť diskusiu o Európskej únii. 
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Ilustračná snímka. Autor: SITA, Jana Birošová 
Po piatkovom 27. kole Slovenskej hokejovej ligy figurujú na čele tabuľky dva tímy so ziskom 66 bodov. 
Hráči Bratislava Capitals sa vrátili na líderskú pozíciu vďaka trojbodovému víťazstvu 3:0 na klzisku Skalice, 

kde sa dvoma gólmi prezentoval Marek Slovák a tretí pridal Michal Šalka. 
Iba o skóre sú na druhej priečke Topoľčany, ktoré v domácom prostredí stratili dvojgólový náskok. „Žochári“ 

už po 12 minútach viedli 2:0, ale v záverečnej tretine Žilinčania vyrovnali a Topoľčanom zabezpečil víťazstvo až 
Albín Podstavek v samostatných nájazdoch. 

Nezaváhal ani tretí Martin, ktorý v súboji tabuľkových susedov zdolal Dubnicu nad Váhom 3:1. Z 
individuálnych výkonov zaujal v piatok hetrik Milana Drevenáka z Považskej Bystrice do siete Trnavy. 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 – 27. kolo: 
HK Skalica – Bratislava Capitals 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 
Góly: 3. a 18. M. Slovák, 46. Šalka 
HK Spišská Nová Ves – HK Levice 3:4 po predĺžení (3:1, 0:2, 0:0 – 0:1) 

Góly: 2. Koky, 6. Findura, 17. L. Novák – 19. a 27. Kropotin, 34. Cebák, 64. Piačka 
MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom – HK VITAR Martin 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 
Góly: 39. Kristín – 17. Rudzan, 18. Jurášek, 54. J. Tabaček 
HK ’95 Považská Bystrica – HK Gladiators Trnava 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) 
Góly: 39., 52. a 60. M. Drevenák, 56. a 58. J. Zlocha ml., 23. M. Turan – 15. Marguš, 46. Lindeman 
HC Topoľčany – MsHK DOXXbet Žilina 3:2 po sam. nájazdoch (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0, 1:0) 
Góly: 5. Hřebíček, 12. Miklík, rozhodujúci sam. nájazd Podstavek – 50. Húževka, 54. Prašil 
1
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