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Kandidáti – Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby 
parlamentné voľby 2020 na Slovensku 
1. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 62 r., riaditeľ múzea SNP, Banská Bystrica 
2. Ján Gabonay, JUDr., 53 r., zástupca zamestnancov, Spišská Nová Ves 

3. Jana Gidušková, 41 r., administratívna zamestnankyňa, Rudňany 
4. Vladimír Strmeň, 91 r., dôchodca, Banská Bystrica 
5. Vladimír Sklenka, PhDr., PhD., 42 r., projektový manažér, Banská Bystrica 
6. František Čekel, Ing., 50 r., konateľ, Spišská Nová Ves 

7. Július Kolenič, Ing., 46 r., projektový manažér, Bratislava 
8. Jiří Horák, 52 r., podnikateľ, Kľak 
9. Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 48 r., informatik, učiteľ na VŠ, Banka 
10. Ingrid Zachorecová, Mgr., 51 r., riaditeľka ZŠ, Hurbanovo 
11. Pavol Ružička, 39 r., vedúci tréningového centra, Bratislava 
12. Juraj Hojnoš, 59 r., administratívny zamestnanec, Spišská Nová Ves 

13. Radovan Medovič, Ing., 44 r., učiteľ, Rudno nad Hronom 
14. Jaroslav Kaščák, 38 r., živnostník, Spišská Nová Ves 

15. Tomáš Lukačovský, Mgr., 27 r., štátny úradník, odborník na EÚ, Slovenský Grob 
16. Lucia Cabuková, 34 r., nezamestnaná, Kysucké Nové Mesto 
17. Stanislav Ďurík, 47 r., poradca v stavebníctve, Banská Bystrica 
18. Viliam Mokráň, Ing., 62 r., stavebný inžinier, Nitra 
19. Slavomír Kandra, 50 r., nástrojár, Spišské Vlachy 
20. František Dolný, Ing., 63 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Levoča 
21. Branislav Filip, 42 r., riaditeľ, Spišské Vlachy 
22. Štefan Pendrák, 55 r., nastavovač lisov, Spišské Vlachy 
23. Tomáš Hurajt, 38 r., zástupca zamestnancov, Huncovce 
24. Vladimír Klemanič, Mgr., 34 r., nezamestnaný, Banská Bystrica 
25. Ján Záchenský, 54 r., starosta, Kordíky 

https://www.webnoviny.sk/kandidatka-solidarita-hnutie-pracujucej-chudoby-parlamentne-volby-do-nrsr-na-slovensku-2020/
https://www.webnoviny.sk/kandidatka-solidarita-hnutie-pracujucej-chudoby-parlamentne-volby-do-nrsr-na-slovensku-2020/


26. Maja Repiská, Mgr., 51 r., učiteľka, Rudno nad Hronom 
27. Jana Mikulová, Bc., 35 r., zdravotná sestra, Spišské Vlachy 
28. Aladár Cichý, 65 r., dôchodca, Krompachy 
29. Ľudmila Baronová, 67 r., dôchodkyňa, Krompachy 
30. Ondrej Fabrici, 63 r., dôchodca, Kluknava 
31. Štefan Grisák, 67 r., dôchodca, Slovinky 
32. Radovan Čechovič, 49 r., družstevník, Bratislava 
33. Jozef Tomajko, 59 r., majster odborného výcviku, Spišské Vlachy 
34. Jozef Spodniak, Ing., 31 r., konateľ, Košice 
35. Marta Lőrincová, 69 r., dôchodkyňa, Košice 
36. Andrea Kmeťová, Mgr., 48 r., učiteľka, Hodruša – Hámre 
37. Dušan Cichý, 55 r., vodič sanitky, Krompachy 
38. Emil Hurta, 39 r., vedúci výroby, Veľká Dolina 
39. Ján Žemba, 54 r., banský elektrotechnik, Spišská Nová Ves 
40. Martin Kaščák, 36 r., trainee, Spišská Nová Ves 

41. Marta Poradová, 26 r., nezamestnaná, Spišské Vlachy 
42. Dušan Mlynár, 56 r., operátor materiálového manažmentu, Poprad 
43. Tomáš Zvolenský, 40 r., elektrotechnik, Spišská Nová Ves 

44. Ondrej Porada, 51 r., strojný mechanik, Spišské Vlachy 
45. Anna Figľarová, 38 r., upratovačka, Krompachy 
46. Andrej Čurilla, 61 r., zamestnanec bezpečnostnej služby, Krompachy 
47. Vlasta Borženská, 49 r., kuchárka, Kolinovce 
48. Juraj Plesník, 35 r., asistent predaja, Lieskovec 
49. Pavol Palkovič, 41 r., montér-elektrotechnik, Teplička 
50. Miroslav Šuca, 60 r., tunelár, Spišská Nová Ves 

51. Ondrej Porada, 21 r., študent, Spišské Vlachy 
52. Adela Pitková, 78 r., dôchodkyňa, Spišské Vlachy 
53. Michal Šalata, Bc., 30 r., personálny manažér, konateľ, Udavské 
54. Zoltán Baron, 69 r., dôchodca, Krompachy 
55. Katarína Hojdová, 54 r., invalidná dôchodkyňa, Spišské Vlachy 
56. Marta Poradová, 50 r., robotníčka, Spišské Vlachy 
57. Andrea Droppová, PhDr., 46 r., terénna sociálna pracovníčka, Jánovce 
58. Jozef Krištály, 29 r., živnostník, Zvolen 
59. Adela Čekelová, 79 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves 

60. Pavol Peteja, 32 r., SZČO, Bardejov 
61. Daniel Mitter, 49 r., SZČO, Spišská Nová Ves 

62. Lenka Semanová, 48 r., upratovačka v ZŠ, Krompachy 
63. Ján Horváth, 35 r., predavač, Letanovce 
64. Katarína Hojdová, 23 r., manažérka, Spišské Vlachy 
65. Marián Čekel, 43 r., SZČO, Spišská Nová Ves 

66. Pavol Hlávka, 60 r., konateľ, Žilina 
67. Ján Strišovský, 27 r., nástrojár, Spišská Belá 
68. Cyril Kapitančík, 70 r., dôchodca, Spišské Vlachy 
69. Jozef Rychnavský, 66 r., dôchodca, Kolinovce 
70. Anna Rychnavská, 70 r., dôchodkyňa, Kolinovce 
71. Marián Tarbaj, 39 r., zamestnanec bezpečnostnej služby, Krompachy 
72. Beáta Antošová, 54 r., účtovníčka, Spišská Nová Ves 
73. Slavomír Palenčár, 69 r., dôchodca, Spišská Nová Ves 
74. Anna Palenčárová, 66 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves 
75. Augustín Čambál, 72 r., dôchodca, Spišská Nová Ves 
76. Jozef Pavlanský, 70 r., živnostník, Spišská Nová Ves 
77. Eva Pavlanská, 66 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves 
78. Roman Vansáč, 41 r., pracovný asistent, Spišská Nová Ves 
79. Beáta Harmanová, 52 r., sanitárka, Spišská Nová Ves 

80. Ján Plesník, Ing., 61 r., živnostník, Zvolen 
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Gelnica rieši situáciu so splnomocnencom, padli aj trestné oznámenia. 
Unimobunka na mestskom pozemku spôsobuje Gelnici problém 
(7 fotografií) 
GELNICA. Unimobunku na Turzovskej ulici v meste Gelnica aj s jej obyvateľmi sa majiteľ pozemku, na ktorom 

bola postavená, pred časom rozhodol na vlastné náklady odtiahnuť. 
Zachytil ju o lesný traktor a potiahol zhruba päťsto metrov nižšie ulicou. 
Osadil ju na mestský pozemok, pri vstupe do miestnej fabriky. 
Hoci sa neželaných nájomcov na súkromnom pozemku Gelničan zbavil, spôsobil tým problém mestu. 
To má zviazané ruky, v prípade padlo aj trestné oznámenie. 
((piano)) 
V unimobunke mali byť ľudia 
„Prišiel a za traktorom ťahal unimobunku až tu na toto miesto, všetko mi porozbíjal. Boli sme dnu, aj s deťmi, 

aj sestra, aj manžel. Aj sme kričali, čo robíte. Aj v peci nám horelo ešte,“ zaspomínala Zuzana Horváthová na 
ráno, keď sa Gelničan rozhodol vyriešiť problém s neželanými nájomníkmi na svojom pozemku. 

Tá v unimobunke býva spolu s manželom a sestrou. Okrem nich je tam ešte ďalších desať detí. 
„Môj dvojmesačný chlapec bol ešte v kočíku vo vnútri, keď začal nás ťahať. Nie sme psy, nejaké zvieratá, 

žeby si to dovolil. Taniere, poháre, všetko bolo porozbíjané, bolo to tu ako v nejakej maštali. Museli sme si všetko 
opraviť. Len do strechy sme už dali 150 eur,“ doplnila sestra Zuzany, Lucia Bandiová. 

Rodina z umimobunky tvrdí, že sa tak udialo bez predchádzajúceho upozornenia. 
„Vôbec nič, neupozorňoval nás vôbec dopredu, že nás odtiahne,“ zdôraznila Lucia. 
Rodina z unimobunky nemá kam ísť. Ak by im však mesto pomohlo s novým bývaním, radi by si ho aj platili. 
„Nateraz sa sťahovať nebudeme, nemáme kam ísť," zdôraznila Zuzana. 
Štyri roky upozorňovania bez výsledku 
Majiteľom pozemku, na ktorom unimobunka roky stála, je Gelničan Peter Hadbavný. S tvrdením ľudí z 

maringotky nesúhlasí. 
Tvrdí, že bol v práve. Chránil si svoj osobný majetok. 
„My sme v práve a nie je čo riešiť. Ja som od nich nechcel žiadne nájomné. Od začiatku som im vravel, nech 

idú preč. Nie je to ich pozemok, tam nemajú čo robiť. Nebudem brať od niekoho nájomné, keď ho tam nechcem,“ 
uviedol Gelničan. 

Počas štyroch rokoch ich vyzýval, aby odišli. 
„Boli len sľuby a sľuby, že odídu a nič. Potom som bol deň predtým ešte pozrieť, ako to ukotvíme a povedal 

som im, že prídeme zajtra, takže o tom vedeli, že ich odtiahnem.“ 
Ako zdôraznil, ľudí pred tým, ako maringotku začali ťahať vyzval, aby vyšli von a uhasili oheň v peci. 
Potvrdil to aj Jozef Lorman, ktorého majiteľ pozemku oslovil, aby maringotku odtiahol jeho lesným traktorom. 
„Dole ulicou som potiahol maringotku, má také lyžiny, nebol s tým problém. Neboli dnu žiadne deti. Akurát sa 

dvere obúchali o traktor. Inak žiadne škody neboli,“ priblížil Lorman. 
Aj on potvrdil, že majiteľ pozemku viackrát za roky vyzýval ľudí z maringotky, aby opustili jeho pozemok, no 

bezvýsledne. 
„Neviem, komu by sa páčilo, že má pozemok, platí zaň dane a druhí tam bývajú. Syn si tam ide stavať dom, 

už sme to tam aj vyčistili,“ dodal Hadbavný. 
Nemyslí si, že by mestu spôsobil problém s tým, že unimobunku umiestnil na mestský pozemok. 
„Kto sa má starať o obyvateľov mesta? Nie ja. Máme na to mestský úrad, nech sa stará. Nemyslím si , že má 

s tým problém,“ zamyslel sa Hadbavný. 
Mesto i úrad splnomocnenca hľadajú riešenie 
Mesto momentálne spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 
Hľadajú spoločné riešenie, čo s unimobunkou i ľuďmi, ktorí sa ocitli na mestskom pozemku. 
„Sme dosť obmedzení pri riešení problému. Keď sme komunikovali s Úradom splnomocnenca, tak povedali, 

že ľudia z unimobunky musia súhlasiť, kam pôjdu. A toto je obrovský problém, lebo my sme to iba zdedili. Niekto 
preniesol unimobunku na náš pozemok a teraz, keď chceme jednať, sme obmedzení tým, že musí súhlasiť, kde 
ho chceme umiestniť,“ opísal primátor mesta Dušan Tomaško (nez.). 

Mesto podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. 
Turzovská ulica bola roky známa tým, že tu medzi rodinnými domami bolo niekoľko unimobuniek. 
Po rokoch sa mestu podarilo odsťahovať takmer všetky unimobunky, až na jednu, ktorá je vo vlastníctve 

súčasných obyvateľov. 
„Pred tromi rokmi sme riešili komplet Turzovskú ulicu, mali sme tam štyri unimobunky ako mesto vo 

vlastníctve, a vtedy sme sa s Úradom splnomocnenca dohodli s každým obyvateľom unimbuniek, že pôjdu na 
Hnileckú ulicu. Ide o dočasné bývanie. Úrad nám bol nápomocný, ale so všetkým súhlasili aj ľudia,“ priblížil 
primátor. 

Polícia rieši dva priestupky 
Gelnica nemá veľa možností, ako vyriešiť problém bývania pre nízkopríjmové skupiny. 
„Problematiku bývania v meste Gelnica sme riešili už niekoľkokrát, aj osobne som tam bol. Mesto má 

chronický nedostatok miest na bývanie pre nízkopríjmové skupiny, potrebné je vytvoriť nejaké kapacity. Primátor 
už istý čas pracuje na tom, aby sa tak stalo. Musí sa však nájsť prechodné riešenie, aby sa ďalej nezvyšovala 
segregácia komunít, mesto je stiesnené v doline a riešenia sú ťažké,“ uviedol vládny splnomocnenec Ábel 
Ravasz (Most-Híd). 



„Iba tak sa nedajú ľudia presťahovať. Deložovať ich nie je možné tak ľahko. Existujú nejaké základné práva. 
Musíme to brať na vedomie. Už sťahovanie prvých unimobuniek bolo napäté a predpokladám, že ani teraz to 
nebude iné." 

Podľa Ravasza je problém však potrebné riešiť systémovo. 
„Ministerstvo vnútra SR má program prechodného bývania, no je potrebné sa postarať aj o to, aby sa tým 

sťahovaním nezvyšovala segregácia tejto komunity,“ dodal splnomocnenec. 
Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, vec poškodenia unimobunky počas presunu 

polícia odovzdala na prerokovanie priestupku proti majetku vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu 
Okresný úrad Spišská Nová Ves. 

„V súvislosti s prijatým oznámením o neoprávnenom zabratí verejného priestranstva polícia vec realizovala 
ako priestupok proti verejnému poriadku a po prešetrení zaslala príslušnému správnemu orgánu (OÚ SNV) na 
prejednanie, teda orgánu, ktorý je oprávnený v danej veci ďalej konať,“ doplnila Jana Mésarová. 

[Späť na obsah] 
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Radi by v nich natiahli víťaznú šnúru. 
KOŠICE. Hokejisti HC Košice sa po reprezentačnej prestávke vracajú späť do extraligového kolotoča. 
Hneď na úvod ich v Steel Aréne preverí jeden z najťažších súperov – úradujúci majster z Banskej Bystrice. 
V priamom súboji o druhé miesto nastúpia oceliari v stredu od 18. hod. v čiernych retro dresoch VSŽ Košice. 
Zverenci trénera Draisaitla ťahajú 6-zápasovú víťaznú sériu, na ktorú by pred sviatkami radi nadviazali. 
((piano))Dvadsiatke bude na MS držať palce 
Jedným z košických hokejistov, ktorí si v predošlých dňoch plnili reprezentačné povinnosti je aj obranca 

Christian Michalčin. 
Košický rodák si v drese Olympijského výberu do 23 rokov pripísal v prípravnom zápase proti reprezentačnej 

dvadsiatke gól a dve asistencie. 
„Body ma potešili, aj keď to bol iba prípravný zápas. Chlapci z dvadsiatky sa veľmi snažili, keďže sú v 

záverečnej fáze prípravy pred juniorským šampionátom. Dobre korčuľovali, bojovali, ale chýbali im najlepší hráči 
zo zámoria. Napriek tomu podali veľmi dobrý výkon,“ povedal Christian Michalčin. 

Slovenská reprezentácia do 20 rokov sa od 26. decembra do 5. januára predstaví na MS juniorov v Česku. 
„Určite ich budem sledovať, keďže sa šampionát nekoná v Amerike, zápasy by sa mali hrať v dobrých časoch. 

Niektorých chlapcov v tíme poznám, mali by tam byť aj Košičania, takže im budem držať na diaľku palce,“ 
skonštatoval Michalčin. 

Je rád, že si pripomenú éru VSŽ 
Košických hokejistov čaká po pauze stretnutie proti úradujúcemu majstrovi, v ktorom nastúpia v retro dresoch. 
„Bude to ťažký zápas. Očakávam, že príde veľa ľudí, ktorí nás budú chcieť vidieť v špeciálnych dresoch. 

Pevne verím, že sa nám v nich podarí vyhrať a natiahnuť víťaznú sériu,“ uviedol Michalčin a dodal: 
„Dresy som ešte naživo nevidel, iba na fotke, ale myslím si, že vyzerajú veľmi pekne a ľudia sa majú na čo 

tešiť. Pre nás hráčov to bude niečo nové. Ja veľmi vítam, že si pripomenieme éru VSŽ Košice.“ 
Oceliari majú počas sviatkov náročný program. Po zápase s Banskou Bystricou ich čakajú duely v 

Michalovciach a v Poprade. 
Na Štefana sa doma predstavia v šlágri proti Slovanu a kalendárny rok zakončia súbojom s Miškovcom. 
„Vyšlo nám to tak, že máme teraz zápasy s ťažkými súpermi. Chceme sa na nich dobre pripraviť a odohrať 

záver roka čo najlepšie, hoci to bude aj počas sviatkov.“ 
V Spišskej Novej Vsi sa dobre rozohral 
Talentovaný obranca nastúpil v aktuálnej sezóne aj v druhej najvyššej súťaži v drese Spišskej Novej Vsi. 

V deviatich zápasoch zaznamenal 11 asistencií. 
„Bol som sa tam rozohrať na jeden mesiac, keďže v Košiciach bolo veľa hráčov. Bol som tam celkom 

spokojný. Hrával som veľa, čo som aj potreboval, aby som sa do toho opäť dostal. Som za to vďačný,“ povedal 
Michalčin. 

V porovnaní s extraligou cítil 23-ročný košický odchovanec nižšiu úroveň. 
„Samozrejme hrá sa tam trochu pomalší hokej. V extralige sú predsa len hráči inej úrovne a kvalít. Napriek 

tomu je to fajn a človek si tam môže dobre zahrať.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

4. TRIATLON 
[16.12.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 40; MaK] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22285223/kosicki-hokejisti-oprasia-proti-majstrovi-retro-dresy-vsz.html


 
 

Slovenská triatlonová únia už 25 rok vyhlasuje anketu o triatlonistu roka. V prvej trojici najlepších triatlonistov 
Slovenska sa umiestnili až dvaja Levičania, obaja z klubu ŠK Atóm Levice. 

Medzi mužmi Matúš Verbovský a medzi ženami Ivana Kuriačková. V ankete hlasovali zástupcovia 
triatlonových klubov, zástupcovia médií a členovia výkonného výboru STÚ. Oceňovanie sa konalo 11. decembra 
v Bratislave. 

Levičania boli ocenení za výsledky: Matúš Verbovský - 1. miesto M-SR olympijský triatlon muži Žilina. 1. 
miesto M-SR šprint duatlon muži Trenčianske Teplice. 2. miesto M-SR šprint triatlon muži Stará Myjava. ITU 
svetový pohár duatlon 2019 144. miesto. ITU svetový pohár akvatlon 2019 148. miesto. 

Ivana Kuriačková - 1. miesto M-SR olympijský triatlon ženy Žilina. 1. miesto M-SR duatlon Spišská Nová Ves. 

8. miesto Majstrovstvá Európy v šprint triatlone Kazaň, Rusko. 12. miesto Európsky pohár v triatlone Lievin, 
Francúzsko. 13. miesto Európsky pohár v triatlone Dnipro, Ukrajina. 16. miesto EP Olsztyn, Poľsko. Európsky 
rebríček v triatlone 94. miesto. Svetový rebríček v triatlone 198. miesto. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. OKOLIČÁNYMU TO V SKALICI STRIEĽA 
[16.12.2019; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 40; MAR;STC] 

 
 

Odchovanec trnavského hokeja ťahá Záhorákov za lepším umiestnením. 
HOKEJ 
SKALICA Počas leta rezonovala otázka, či bude seniorský hokej v Skalici pôsobiť aj v novej sezóne, alebo 

nie. Napokon sa Skalica do 1. hokejovej ligy prihlásila. Prestávka medzi sezónami priniesla do klubu okrem 
vážnej otázky aj o niečo väčší prievan do šatne ako obvykle. 

Hokejisti Skalice odštartovali sezónu sériou neúspešných zápasov a na víťaznú vlnu sa im dlhšie nedarilo 
naladiť. Zlom prišiel v zápase so Spišskou Novou Vsou, kedy Záhoráci začali zbierať potrebné body. Momentálne 
sa Skalica nachádza v strede tabuľky a s rozbehnutou sezónou zatiaľ vládne spokojnosť. O priebehu sezóny, ale 
aj o cieľoch sme sa rozprávali s Dávidom Okoličánym, ktorý momentálne svojimi gólmi ťahá Skalicu na vyššie 
priečky. 

Ako zatiaľ hodnotíte priebeh sezóny? Cez leto to v Skalici nevyzeralo najlepšie, sledovali ste situáciu? 
- Sezónu zatiaľ hodnotím pozitívne, aj keď zo začiatku to bolo trošku kostrbaté a nešlo to podľa našich 

predstáv. Situáciu v klube som cez leto sledoval, ale viac-menej iba zbežne, pretože som sa hlavne sústredil na 
svoju letnú prípravu. S riaditeľom klubu Miroslavom Lipovským som bol v kontakte a ak by vznikol nejaký 
problém, dal by mi vedieť. 

Ak by však v Skalici vznikol nejaký problém, ako spomínate, mali ste v zálohe aj inú možnosť? 
- Môžem povedať, že som mal aj ponuky z iných klubov, ale so Skalicou som sa dohadoval na novej zmluve 

bezprostredne po ukončení sezóny. 
Nakoniec na Záhorí odštartovalo všetko podľa predstáv, až na výsledky. Čím si vysvetľujete trápenie na úvod 

sezóny? 
- Sme mladý tím a cez leto prešlo mužstvo viacerými hráčskymi zmenami. Potrebovali sme sa zohrať a prehry 

na začiatku sezóny tomu nepomáhali. Nakoniec sme však sériu prehier prelomili a začali sme zbierať body. 
Na prvé víťazstvo v riadnom hracom čase ste čakali sedem kôl, kedy ste zvíťazili v Spišskej Novej Vsi. Bolo 

to vtedy v kabíne ťažké? 
- Určite to pre nás bolo deprimujúce obdobie. Nepremieňali sme šance, celkovo sa nám príliš nedarilo a 

potrebovali sme to zmeniť. V Spišskej Novej Vsi sa nám to podarilo prelomiť a toto víťazstvo mužstvu zdvihlo 

sebavedomie. 
Momentálne sa nachádzate v pokojnom strede tabuľky a s nadsádzkou sa dá povedať, že už máte isté play 

off. Do konca základnej časti ostáva ešte niekoľko kôl, ale pred deviatou Považskou Bystricou máte viacbodový 
náskok, a dokonca aj nadstavbu by ste mali hrať v hornej šestke. Vidíte to tak aj vy? 

- Zatiaľ je predčasné o tom hovoriť, ako ste povedali, do konca základnej časti zostáva ešte niekoľko kôl, v 
ktorých sa môže stať hocičo. 

My sa sústredíme na naše výkony, chceme hrať čo najlepšie, ako vieme a budeme sa snažiť šplhať v tabuľke 
čo najvyššie. 

Ako sa zatiaľ odvíja sezóna pre vás? Strelecky sa vám darí viac ako slušne, na konte máte už 16 presných 
zásahov. 

- Áno, zatiaľ sa mi darí, ale vždy sa dá čo zlepšovať. Som rád, že sa takisto darí aj celej našej lajne. Aj vďaka 
nim mi to túto sezónu bodovo ide. 

Dúfam, že tak budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch. 
Počas sezóny prišiel z Trnavy do Skalice skúsený kanonier Dušan Klučiar. Mali ste možnosť stretnúť sa s ním 

na ľade? 
- V zápase sme sa na ľade stretli málokedy, ale Dušan je výborný hráč. Je škoda, že odišiel do Bratislavy, 

určite nám budú v Skalici jeho kvality chýbať. 



Keď už sme pri Trnave, vy ste odchovanec trnavského hokeja. Sledujete situáciu aj medzi gladiátormi? 
Pred sezónou bol v trnavskom klube veľký hokejový boom, mnohí hráči prejavili záujem hrať v Trnave a 

pomoc prisľúbili aj hráči ako Poláček, Schmidt či Jurák. Neťahalo to vtedy „domov“ aj vás ? 
- Áno, sledujem situáciu v Trnave, s mnohými chalanmi odtiaľ som stále v kontakte. 
Čo sa týka k návratu do Trnavy, pravdupovediac, prebehol mi hlavou aj tento variant. Skalica je však ako 

hokejový tím na úplne inej úrovni, rovnako sa to týka aj podmienok, ktoré nám klub vytvára a ktoré sú pre nás 
hráčov výborné. 

Dokážu podľa vás Trnavčania ešte do konca základnej časti alebo v nadstavbe zamiešať karty? 
- Nemyslím si, sú na spodku tabuľky, bolo by to pre nich veľmi náročné, ale zároveň by to bolo príjemné 

prekvapenie. 
Je podľa vás tento rok súťaž kvalitnejšia ako po minulé sezóny? Nie je na škodu, že z ligy nemôže nikto 

zostúpiť a tým možno stráca na atraktivite? 
- Osobne vnímam súťaž ako kvalitnejšiu, veľa mužstiev je vyrovnaných a vyhrať môže prakticky ktokoľvek. 

Nemyslím si, že liga stráca na atraktivite tým, že z nej nikto nevypadáva. 
Každý tím má vysoké ambície a do zápasov vkladá maximálne úsilie. Ľudia sledujú prevažne dianie vo 

vrchných priečkach tabuľky a nie to, kto vypadne. 
Dubnici, ktorá je vaším súperom, hrozil a pravdepodobne ešte stále hrozí zánik. 
Sledovali ste túto situáciu, prípadne ste sa o tom rozprávali so spoluhráčmi? 
- V šatni prebehlo medzi chalanmi na tuto tému pár viet, ale ja som to veľmi neriešil. Uvidíme, ako to v ich 

prípade dopadne, bola by však škoda, keby odstúpili zo súťaže. 
Pomaly sa blíži koniec roka. Ako hodnotíte uplynulý rok z vášho pohľadu? A čo si, naopak, želáte do nového 

roka? 
- Po športovej stránke nemôžem hodnotiť uplynulý rok príliš dobre, keďže sme vypadli v play off v prvom kole 

s Topoľčanmi, čo bola škoda. Rovnako som nebol príliš spokojný ani so svojimi výkonmi. Do nového roka si 
prajem, aby sme sa dostali s tímom čo najvyššie. To sú zároveň aj naše ciele v kabíne, zabojovať o čo najlepšie 
umiestnenie v základnej časti a v play off sa dostať čo najďalej. Bolo by krásne vyhrať ligu. 

"Sledujem situáciu v Trnave, s mnohými chalanmi odtiaľ som stále v kontakte. Čo sa týka k návratu do 
Trnavy, pravdupovediac, prebehol mi hlavou aj taký variant. Skalica je však ako hokejový tím na úplne inej úrovni, 
rovnako sa to týka aj podmienok, ktoré nám klub vytvára a ktoré sú pre nás hráčov výborné. 

DÁVID OKOLIČÁNY 
Dávid Okoličány v skalickom retro drese, ktorým si pripomenuli postup Skalice medzi elitu a následne boli tieto 

dresy po víťaznom dueli s Dubnicou dražené. HK SKALICA 
[Späť na obsah] 

 
 

6. BOXERI Z HOLÍČA MAJÚ ZA SEBOU ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ ROK 
[16.12.2019; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 42; Redakcia] 

 
 

V tomto roku bojovali holíčski boxeri vo viacerých ligách, v ktorých dosahovali výborné výsledky. Aj záver roka 
priniesol pre boxerov viaceré ocenenia na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnili v Nitre, ale aj na 
domácej pôde, kde prebehol finálový turnaj Bratislavskej ligy boxu. 

HOLÍČ V dňoch 29. novembra až 1. decembra prebiehali v nitrianskej športovej hale Olympia majstrovstvá SR 
v boxe jednotlivcov v kategóriách mužov, žien a staršieho dorastu. 

Holíčska výprava cestovala do Nitry v zložení Patrik Paták, Kristián Daniel a Sebastian Hikertsberger. 
V Nitre dva tituly pre Holíč Na úvodné stretnutia pod vedením trénerov Jurkoviča a Hříbu nastúpil ako prvý 

Kristián Daniel, ktorý nedal svojmu súperovi žiadnu šancu a Viliama Jalča z Popradu porazil 5:0 na body. 
Ako druhý nastúpil Patrik Paták, ale bohužiaľ mu žreb určil v prvom kole neskoršieho majstra Slovenska 

Adama Vaga z Nitry. 
Zápas prehral a vypadol z bojov o pás majstra Slovenska. Ďalší deň nastúpil Kristián Daniel proti Denisovi 

Novotnému z Nových Zámkov a zápas ukončil RSC v druhom kole, vďaka čomu sa prebojoval do finále. 
V nedeľu (1. decembra) dostal Kistián Daniel majstra Európy a reprezentanta Mariána Mišalka z ŠKP 

Bratislava. 
Tento súboj bol ocenený ako najlepší za posledných desať rokov a Kristián Daniel v ňom právom zvíťazil 4:1 

na body a stal sa majstrom Slovenska. 
Po tomto zápase nastúpil na svoj finálový zápas aj Sebastian Hikertsberger v najťažšej váhe proti 

húževnatému súperovi z Košíc Pavlovi Jaroňovi. Od prvej sekundy udával tempo a po pravom direkte poslal 
súpera na zem. Vďaka úspešnému zápasu si taktiež odnášal domov titul majstra Slovenska. 

Doma víťazne Dňa 7. decembra sa v Holíči konal posledný finálový turnaj Bratislavskej ligy boxu. Postupne sa 
predstavilo štrnásť dvojíc zo Žiliny, Ružinova, Skalice, Zlatých Moraviec, Mistřína, Dubnice nad Váhom, Spišskej 
Novej Vsi a, samozrejme, aj Holíča. 

Deviati boxeri z Holíča bojovali v ôsmich súbojoch. Kristián Harasník mal súpera z moravského Mistřína a 
vyhral 3:0 na body. Sebastián Chocholáček nad súperom zo Skalice vyhral 2:1 a Alexander Poliačik porazil 
súpera zo Spišskej Novej Vsi 3:0. 



Lukáš Vymyslický mal taktiež súpera zo Spišskej Novej Vsi, s ktorým prehral 1:2 na body, Viktória Danielová 
svoju súperku zo Spišskej Novej Vsi porazila 3:0, Erik Butaš so súperom zo Žiliny prehral 1:2 na body, Jakub 

Hrica zas súpera zo Žiliny porazil 2:1 na body. Ako poslední holíčski zástupcovia sa predstavili Kristián Daniel a 
Ondrej Macek a boxovali medzi sebou, pretože im nepricestovali súperi. 

V tomto zápase ukázal svoje kvality nový majster Slovenska Kristián Daniel a vyhral 2:1 na body. Už pred 
posledným kolom bolo jasné, že vyhral Box club Holíč. Za najlepších boxerov boli vyhlásení Kristián Harasník a 
Viktória Danielová. Víťazom odovzdal cenu bývalý olympijský víťaz v boxe z roku 1952 v Helsinkách Ján Zachara. 

V hľadisku bolo vidieť aj veľa osobností slovenského boxu, či už bývalého reprezentačného trénera Dušana 
Bučk, alebo mnohonásobného majstra Slovenska Martina Strassera. Rovnako nechýbala účasť najúspešnejších 
trénerov Slovenska, ktorí sú z Holíča, a to Roman Hříba, Roman Bielik, Marek Michálek a Michal Jurkovič. Na 
úvodné slovo a začiatok turnaja prišiel veľký priaznivec boxu a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. 

Ďalší úspešný rok Box club Holíč si aj v tomto roku vybojoval mnohé víťazstvá a trofeje. Holíčania boxovali 
druhú slovenskú ligu a prvú medzinárodnú ligu, ktorej sa zúčastnili štáty ako Česká republika, Poľsko, Ukrajina, 
Maďarsko, Slovinsko či Chorvátsko. 

Okrem toho Záhoráci bojovali aj v bratislavskej lige a v českej juhomoravskej oblastnej lige. „V druhej 
slovenskej lige sme vyhrali v žiačkach, v prvej medzinárodnej sme boli tretí v starších žiakoch a prví v mladších 
žiakoch a mladších žiačkach. Bratislavskú ligu sme vyhrali vo všetkých kategóriách. Na Morave sme získali jedno 
prvé, dve druhé a tretie miesto. V jednotlivcoch máme osem majstrov Slovenska a jedného vicemajstra,“ 
zhodnotil Michal Jurkovič. Holíčski boxeri sa predstavili aj na mnohých medzinárodných turnajoch, kde taktiež 
dosahovali úspechy. 

A aký by si Michal Jurkovič želal nasledujúci rok? „V budúcom roku by sme chceli čo najviac napodobniť tento 
rok. Bohužiaľ, bojujeme s financiami, takže budeme radi, ak obhájime aspoň polovicu z tohtoročných úspechov.“ 
Z (MAR) 

Foto: 2X ARCHÍV KLUBU 
[Späť na obsah] 

 
 

7. PO ŠIESTICH PREHRÁCH PRIŠLA VÝHRA 
[16.12.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 44; HA] 

 
 

V uplynulom týždni boli na programe Slovenskej basketbalovej ligy mužov opäť dve kolá, ktoré mali uzatvoriť 
prvú polovicu jej základnej časti. Kým v 17. kole v stredu po dlhom čase odohrali všetky zápasy, v 18. kole sa 
hralo v sobotu, v nedeľu a dohrávať sa bude zajtra. V stredajších zápasoch bolo prekvapením víťazstvo Lučenca 
vo Svite, ostatné zápasy skončili podľa predpokladov - bratislavský Inter vyhral v Spišskej Novej, doma Levice 
porazili Komárno a žilinská Slávia Handlovú. V sobotu si handlovskí baníci poradili doma so Spišsskou Novou 
Vsou, nedeľňajšie duely Levice - Lučenec a Komárno - Žilina skončili po redakčnej uzávierke a kolo dohrajú v 
stredu Prievidza so Svitom. 

BK Slávia Žilina - MBK Baník Handlová 97:89 (23:25, 47:46, 70:67) 
Body a zostava Žiliny: Merešš 23, Rožánek 22 (3 trojky), Dickson 21 (2), Wiggins 14, Sapp 9 (3), Woods 6, 

Tot 2, Hoferica 0, Podhorský 0. Za Handlovú najviac bodov: Radukič 23, Mitrovič 21 (4), Mrviš 18 (4). Fauly: 12 - 
23. Päť faulov: 38. Halada, 40. Petráš. Technická chyba: 22. lavička Žiliny. Trestné hody: 25/18 - 7/6. Trojky: 9 - 
13. Rozhodcovia: Ženiš, Šarišský, Hudec. 500 divákov. Štvrtiny: 23:25, 24:21, 23:21, 27:22. 

Zápas ukázal, že baníci sa na Sláviu pripravili veľmi dobre, ale ani to im nestačilo. Domáci tím sa pripravil 
rovnako dobre a s Handlovčanmi si poradil tak, ako v prvej štvrtine súťaže na ich palubovke. 

Aj keď stredajšie víťazstvo sa rodilo ťažko, v herne i číselne dlho vyrovnanom zápase veľmi dobrej úrovne 
(troch hráčov z tohto duelu zaradili do ideálnej zostavy kola), bolo zaslúžené. 

Lepšie začali baníci, do piatej minúty vyhrávali rozdielom 5-6 bodov (5:11, 11:16). Osembodová kontra Slávie 
znamenala vedenie 19:16, odvtedy sa súperi číselne držali jeden druhého ako kliešte a striedali sa vo vedení až 
do konca prvého polčasu. V jeho závere viedla Handlová tesne 44:46, ale v posledných sekundách Rožánek 
trojkou z dobrých desiatich metrov zabezpečil svojmu tímu predsa len spokojnejšiu prestávku. 

Podobný, vyrovnaný priebeh mal i druhý polčas. V 24. minúte viedla Slávia 56:50, o chvíľu ešte 59:54, ale v 
26. minúte bolo vyrovnané59:59. 

Až na začiatku poslednej štvrtiny poslal Merešš domáci tím do výraznejšieho vedenia (78:67), ale Handlová 
bola po trojkách Mitroviča späť (78:75). Rožánek, Sapp a Merešš sa postarali o ďalší „trhák“, v začínajúcej 36. 
minúte viedla Slávia 88:75. Rozhodnuté však nebolo, necelé dve minúty pred koncom Mrviš dvoma trojkami po 
sebe znížil na 90:87. 

Záver patril domácemu tímu, ktorý hral pozornejšie a disciplinovanejšie, chyby súpera trestal premieňanými 
trestnými hodmi a v posledných dvoch minútach na palubovke dominoval. 

Slovenským hráčom 17. kola sa stal krídelník Jakub Merešš, ktorý v zápase okrem 23 nastrieľaných bodov 
zaznamenal 5 doskokov a 2 bloky. 

Podobný výkon dosiahol aj Róbert Rožánek - dosiahol 22 bodov, 5 doskokov a 2 asistencie. Strelcami kola 
boli s 23 bodmi spoločne Merešš a handlovský Radukič. 

Do ideálnej zostavy 17. kola sa dostali Jakub Merešš a DeAndre Dickson zo Žiliny, Mitrovič z Handlovej, 
Skinner z Interu a Caffey z Lučenca. 



Ostatné výsledky 17. kola: SNV - Inter 70:79, Levice - Komárno 80:73, Svit - Lučenec 72:74. Prievidza mala 
voľno. Dohrávka 11. kola: Bratislava - Levice 81:75. 

18. kolo: Handlová - SNV 83:75. Zápasy Lučenec - Levice a Komárno - Žilina sa hrali v nedeľu večer, po 
redakčnej uzávierke. Kolo dokončia zajtra zápasom Prievidze so Svitom. Inter mal voľno. 

1. Inter 2. Levice 3. Lučenec 4. Handlová 5. Svit 6. Žilina 7. Prievidza 8. SNV 9. Komárno 15 13 15 10 159 
167 157 157 14 8 164 153 2 1240 : 1035 5 1198 : 1140 6 1235 : 1202 9 1359 : 1373 8 1298 : 1267 8 1273 : 1330 
6 1101 : 1060 12 1293:1373 12 1158 : 1375 

Pozn.: Prievidza má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu. 
V závere týždňa sa v Leviciach uskutoční podujatie pod patronátom SBL „All Stars Game SBL 2019“. V rámci 

slávnostného športového večera sa okrem individuálnych súťaží uskutoční aj propagačný zápas „Slovensko“ - 
„Svet“. 

V tíme Slovenska bude mať zastúpenie aj Žilinatréner Jankovič si vybral do mužstva Jakuba Merešša a 
Róberta Rožánka, asistentom hlavného trénera bude žilinský lodivod Ivan Kurilla. V rámcovom programev 
individuálnych súťažiachsa možno predstavia aj ďalší hráči žilinskej Slávie. 

19. kolo je na programe až 28. decembra, do Žiliny zavíta Spišská Nová Ves (Športová hala Spojenej školy 

na Rosinskej ceste, 18.00 hod.) 
25 24 21 

[Späť na obsah] 

 
 

8. OKOLIČÁNYMU TO V SKALICI STRIEĽA 
[16.12.2019; Trnavské noviny; ŠPORT; s. 41; MAR;STC] 

 
 

Odchovanec trnavského hokeja ťahá Záhorákov za lepším umiestnením. 
SKALICA Počas leta rezonovala otázka, či bude seniorský hokej v Skalici pôsobiť aj v novej sezóne, alebo 

nie. Napokon sa Skalica do 1. hokejovej ligy prihlásila. Prestávka medzi sezónami priniesla do klubu okrem 
vážnej otázky aj o niečo väčší prievan do šatne ako obvykle. 

Hokejisti Skalice odštartovali sezónu sériou neúspešných zápasov a na víťaznú vlnu sa im dlhšie nedarilo 
naladiť. Zlom prišiel v zápase so Spišskou Novou Vsou, kedy Záhoráci začali zbierať potrebné body. Momentálne 
sa Skalica nachádza v strede tabuľky a s rozbehnutou sezónou zatiaľ vládne spokojnosť. O priebehu sezóny, ale 
aj o cieľoch sme sa rozprávali s Dávidom Okoličánym, ktorý momentálne svojimi gólmi ťahá Skalicu na vyššie 
priečky. 

Ako zatiaľ hodnotíte priebeh sezóny? Cez leto to v Skalici nevyzeralo najlepšie, sledovali ste situáciu? 
- Sezónu zatiaľ hodnotím pozitívne, aj keď zo začiatku to bolo trošku kostrbaté a nešlo to podľa našich 

predstáv. Situáciu v klube som cez leto sledoval, ale viac-menej iba zbežne, pretože som sa hlavne sústredil na 
svoju letnú prípravu. S riaditeľom klubu Miroslavom Lipovským som bol v kontakte a ak by vznikol nejaký 
problém, dal by mi vedieť. 

Ak by však v Skalici vznikol nejaký problém, ako spomínate, mali ste v zálohe aj inú možnosť? 
- Môžem povedať, že som mal aj ponuky z iných klubov, ale so Skalicou som sa dohadoval na novej zmluve 

bezprostredne po ukončení sezóny. 
Nakoniec na Záhorí odštartovalo všetko podľa predstáv, až na výsledky. Čím si vysvetľujete trápenie na úvod 

sezóny? 
- Sme mladý tím a cez leto prešlo mužstvo viacerými hráčskymi zmenami. Potrebovali sme sa zohrať a prehry 

na začiatku sezóny tomu nepomáhali. Nakoniec sme však sériu prehier prelomili a začali sme zbierať body. 
Na prvé víťazstvo v riadnom hracom čase ste čakali sedem kôl, kedy ste zvíťazili v Spišskej Novej Vsi. Bolo 

to vtedy v kabíne ťažké? 
- Určite to pre nás bolo deprimujúce obdobie. Nepremieňali sme šance, celkovo sa nám príliš nedarilo a 

potrebovali sme to zmeniť. V Spišskej Novej Vsi sa nám to podarilo prelomiť a toto víťazstvo mužstvu zdvihlo 

sebavedomie. 
Momentálne sa nachádzate v pokojnom strede tabuľky a s nadsádzkou sa dá povedať, že už máte isté play 

off. Do konca základnej časti ostáva ešte niekoľko kôl, ale pred deviatou Považskou Bystricou máte viacbodový 
náskok, a dokonca aj nadstavbu by ste mali hrať v hornej šestke. Vidíte to tak aj vy? 

- Zatiaľ je predčasné o tom hovoriť, ako ste povedali, do konca základnej časti zostáva ešte niekoľko kôl, v 
ktorých sa môže stať hocičo. 

My sa sústredíme na naše výkony, chceme hrať čo najlepšie, ako vieme a budeme sa snažiť šplhať v tabuľke 
čo najvyššie. 

Ako sa zatiaľ odvíja sezóna pre vás? Strelecky sa vám darí viac ako slušne, na konte máte už 16 presných 
zásahov. 

- Áno, zatiaľ sa mi darí, ale vždy sa dá čo zlepšovať. Som rád, že sa takisto darí aj celej našej lajne. 
Aj vďaka nim mi to túto sezónu bodovo ide. Dúfam, že tak budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch. 
Počas sezóny prišiel z Trnavy do Skalice skúsený kanonier Dušan Klučiar. Mali ste možnosť stretnúť sa s ním 

na ľade? 
- V zápase sme sa na ľade stretli málokedy, ale Dušan je výborný hráč. Je škoda, že odišiel do Bratislavy, 

určite nám budú v Skalici jeho kvality chýbať. 



Keď už sme pri Trnave, vy ste odchovanec trnavského hokeja. Sledujete situáciu aj medzi gladiátormi? Pred 
sezónou bol v trnavskom klube veľký hokejový boom, mnohí hráči prejavili záujem hrať v Trnave a pomoc 
prisľúbili aj hráči ako Poláček, Schmidt či Jurák. Neťahalo to vtedy „domov“ aj vás ? 

- Áno, sledujem situáciu v Trnave, s mnohými chalanmi odtiaľ som stále v kontakte. 
Čo sa týka k návratu do Trnavy, pravdupovediac, prebehol mi hlavou aj taký variant. Skalica je však ako 

hokejový tím na úplne inej úrovni, rovnako sa to týka aj podmienok, ktoré nám klub vytvára a ktoré sú pre nás 
hráčov výborné. 

Dokážu podľa vás Trnavčania ešte do konca základnej časti alebo v nadstavbe zamiešať karty? 
- Nemyslím si, sú na spodku tabuľky, bolo by to pre nich veľmi náročné, ale zároveň by to bolo príjemné 

prekvapenie. 
Je podľa vás tento rok súťaž kvalitnejšia ako po minulé sezóny? Nie je na škodu, že z ligy nemôže nikto 

zostúpiť a tým možno stráca na atraktivite? 
- Osobne vnímam súťaž ako kvalitnejšiu, veľa mužstiev je vyrovnaných a vyhrať môže prakticky ktokoľvek. 

Nemyslím si, že liga stráca na atraktivite tým, že z nej nikto nevypadáva. 
Každý tím má vysoké ambície a do zápasov vkladá maximálne úsilie. Ľudia sledujú prevažne dianie vo 

vrchných priečkach tabuľky a nie to, kto vypadne. 
Dubnici, ktorá je vaším súperom, hrozil a pravdepodobne ešte stále hrozí zánik. Sledovali ste túto situáciu, 

prípadne ste sa o tom rozprávali so spoluhráčmi? 
- V šatni prebehlo medzi chalanmi na tuto tému pár viet, ale ja som to veľmi neriešil. Uvidíme, ako to v ich 

prípade dopadne, bola by však škoda, keby odstúpili zo súťaže. 
Pomaly sa blíži koniec roka. Ako hodnotíte uplynulý rok z vášho pohľadu? A čo si, naopak, želáte do nového 

roka? 
- Po športovej stránke nemôžem hodnotiť uplynulý rok príliš dobre, keďže sme vypadli v play off v prvom kole 

s Topoľčanmi, čo bola škoda. 
Rovnako som nebol príliš spokojný ani so svojimi výkonmi. Do nového roka si prajem, aby sme sa dostali s 

tímom čo najvyššie. To sú zároveň aj naše ciele v kabíne, zabojovať o čo najlepšie umiestnenie v základnej časti 
a v play off sa dostať čo najďalej. Bolo by krásne vyhrať ligu. 

Sledujem situáciu v Trnave, s mnohými chalanmi odtiaľ som stále v kontakte. Čo sa týka k návratu do Trnavy, 
pravdupovediac, prebehol mi hlavou aj taký variant. Skalica je však ako hokejový tím na úplne inej úrovni, 
rovnako sa to týka aj podmienok, ktoré nám klub vytvára a ktoré sú pre nás hráčov výborné. 

DÁVID OKOLIČÁNY 
Foto: 
Dávid Okoličány v skalickom retro drese, ktorým si pripomenuli postup Skalice medzi elitu a následne boli tieto 

dresy po víťaznom dueli s Dubnicou dražené. HK SKALICA 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Charita musí vrátiť časť eurofondov 
[16.12.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Juraj Mravec / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Spišská katolícka charita sa rozhodla obnoviť materskú školu pre 
postihnuté deti, požiadala pri tom o eurofondy. Neskôr sa z ministerstva financií dozvedela, že peňazí dostane 
menej a podľa audítora asi tridsaťtisíc eur bude musieť vrátiť. Údajne pri verejnom obstarávaní diskriminovala. 
Charita sa bráni, o zmenách v rozhodovacej praxi nevedela.“ 

Juraj Mravec, redaktor: „Keď sa pred tromi rokmi Spišská katolícka charita rozhodla rekonštruovať v Spišskej 
Novej Vsi materskú školu pre postihnuté deti, netušila, že ani viacnásobná kontrola procesu verejného 

obstarávania ich neuchráni pred problémami.“ 
Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity: „Ma veľmi prekvapilo, keď som sa niekedy vo februári tohto 

roku dozvedel, že budeme musieť zaplatiť korekciu, lebože sme sa mohli správať diskriminačne.“ 
Juraj Mravec: „Podozrenie z možnej diskriminácie pri výbere účastníkov tendra spôsobila podľa audítora z 

ministerstva financií podmienka, že stavbu musí realizovať firma, ktorá má skúsenosti z budovania 
verejnoprospešných stavieb a túto formuláciu, aby nevyznievala obmedzujúco, doplnili poznámkou a podobne.“ 

Marcela Turčanová, odborníčka na verejné obstarávanie: „To slovíčko a podobne len príkladmo ukazovalo na 
verejnoprospešné stavby. Ak niekto postavil napríklad viacgeneračný rodinný dom, tak podľa charakteru stavby 
by mal byť schopný postaviť aj tú škôlku, avšak podmienky toho tendra mu neumožnili o to bojovať.“ 

Pavol Vilček: „Ja to skôr vnímam diskriminačne voči charite, pretože všade v médiách môžeme počuť, koľko 
sa robí rôznych podvodov pri verejnom obstarávaní.“ 

Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie: „Dnes máme napríklad trojstupňovú kontrolu, a 
aby nebola na rôznych orgánoch, navrhujeme, aby bola vykonaná jedna kontrola Úradom pre verejné 
obstarávanie.“ 

Marcela Turčanová: „V oblasti uplatňovania podmienok účasti sa len teraz vyvíja rozhodovacia prax, ktorá 
upravuje filozofiu aplikovania týchto podmienok účasti.“ 

Gabriela Šedová, projektová manažérka: „Túto vec my nemáme skadiaľ vedieť, nám nové filozofie nikto 
nepovie. Audítor odporúča dvadsaťpäťpercentnú korekciu, čo je pre katolícku charitu zhruba tridsaťtisíc.“ 



Juraj Mravec: „A v čom je rozhodovacia prax nová? Zatiaľ čo doteraz sa hovorilo dodržte zákonné požiadavky, 
dnes sa už vyžaduje aj odôvodnenie, prečo vôbec chcete takéto podmienky účasti.“ 

Janette Štefánková: „Viac sa o pozadí verejného obstarávania v Spišskej Novej Vsi dozviete v relácii 

Reportéri dnes večer na Jednotke.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Káder trénera Petrovického sa rozrástol: Jeho zverencov čakajú pred MS 

do 20 rokov ešte dva prípravné duely 
[16.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 17:28; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/922553/kader-trenera-petrovickeho-sa-rozrastol-jeho-zverencov-cakaju-pred-
ms-do-20-rokov-este-dva-pripravne-duely/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. Na pondelňajšom zraze sa 

trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte na útočníka Maxima Čajkoviča. Na 
SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v 
Česku. 

Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. 
Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom 
a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. “Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o 
tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča,” uviedol Petrovický. 

Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. “Chalani podávali 
dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý,” povedal Petrovický. 
Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v 
reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: “Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, 
prvoradý je tímový úspech.” 

V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v 
Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným 
z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 
dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, 
ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: “Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. 
Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré.” 

Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho 
najbližší. “Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme 
nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, 
čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča,” dodal Okuliar. 

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.) 
Foto: 
Na snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Si prvák z chatrče, prepadneš. Zvykaj si, nie je to naposledy 
[16.12.2019; dennikn.sk; Slovensko; 16:31; Juraj Koník] 

 
https://dennikn.sk/1685101/si-prvak-z-chatrce-prepadnes-zvykaj-si-nie-je-to-naposledy/ 
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Máme tolerovať pohlavok učiteľky sedemročnému dievčaťu? Máme považovať za bežné, že zo školy sa deti 
vracajú do špinavých chatrčí a vybývaných bytov? Boli sme v školách, kde prepadne polovica prvákov a na 
miestach, kde bežne zomierajú novorodenci aj mladí rodičia. Čo sa s tým dá robiť? 

Má červenú mikinu, tepláky, tri roky, a to, ako bez slova stojí s rukami vo vreckách a pozerá do diaľky 
pripomína detského Jamesa Deana. Taký vážny je jeho pohľad niekam za steny hrdzavejúcej unimobunky, 
v ktorej vyrastá. 

Tenisky má celé od blata, tak ako všetci naokolo. V plechovej búde, kde žijú desiati, sa nemá kde umyť. Včera 
pršalo a to tu na okraji Trebišova znamená tony blata s pachom horším ako na horiacej skládke či na 
zanedbaných verejných záchodoch. To bahno je vlastne aj horiacou skládkou a aj verejným záchodom. 

Emil, Deži a kakao od mamy 
Keď Emilovi bude babka večer vo vaničke umývať kruhy na tvári pokreslené perom, bude to voda z jedinej 

vodnej pumpy v celom trebišovskom gete pre osemtisíc ľudí, zohriata v hrnci na piecke na drevo. A možno mu tie 
čiary od pera na tvári zostanú ešte niekoľko dní, tak ako bahno na teplákoch, na rukách, za ušami. 

Emil má tri roky, nemá žiadne hračky, nechodí na výlety, ani len za múr do mesta. Nemá detské knižky ani 
ceruzky, nemá doma záchod ani vlastnú posteľ, nik mu nepustí detské pesničky. Emil nemá rodičov. Jeho mama 
zomrela na tuberkulózu, jeho otec dva roky po nej, keď mu dali vypiť toluén a tvrdili, že to je víno. Zostali mu dve 
babky, z ktorých jednu štát neuznáva, lebo otec sa k nemu nestihol prihlásiť. 

Aj malý Deži sa musí brodiť blatom trebišovského geta vždy, keď zaprší. Mal v živote trochu viac šťastia. Jeho 
dedo je vajda a bohatý mäsiar, peniaze zašíva aj do vankúša. Keď je v Trebišove pekne a okolo chatrčí je sucho, 
horia podvečer ohniská. Piecky stoja vonku pod hviezdami a varia na nich guláš z mäsa od Dežiho deda. Starší 
muži hrajú šach a život je vtedy akýsi pokojnejší. 

Deži má spolužiaka Vlada z mesta, je to jeho najlepší kamarát. Chalani milujú kakao Vladovej mamy, ktoré im 
varí, keď sa tam po škole chodia učiť. Trochu si musela zvyknúť, že jej syn vodí domov rómskeho spolužiaka, ale 
pochopila, že je zo slušnej rodiny. Keď si chlapci spravia úlohy, púšťa Vlada hrať sa s Dežom do osady. 

Keď má Deži dvanásť rokov, jeho otca strážnika zabije v nočnej službe infarkt, zomrie pokojne v spánku. 
Onedlho jeho mame pukne choré srdce. Dedo vajda rozhodne: Deži sa sťahuje k svojmu strýkovi na farmu 
v neďalekej dedine, kde ho čaká vzrušujúce detstvo pri koňoch aj prasatách. 

Ako dospelý sa vráti do trebišovského geta a robí nočného strážnika tak ako jeho otec. A cez deň pracuje pre 
geto, je terénnym pracovníkom, vybavovačom pohrebov, spojkou miestnych úradov, školy aj polície. A hovorí 
o sebe, že on je tým, kto stráži, aby sa pred voľbami v tomto gete nekupovali rómske hlasy. 

Dezider Šándor má rád, keď ho volajú Deži. Ešte dva roky bude bývať tu, v bytovom dome v gete, ešte dva 
roky bude terénnym pracovníkom. Potom si už chce oddýchnuť. O dve dediny ďalej už má s rodinou rozostavaný 
dom, kam sa odsťahujú. 

Emil vyrastá v trebišovskom gete štyri desiatky rokov po Dežim. Na príjemné večery pod hviezdami tu už nie 
je miesto, ohne horia, ale smrdia spálenými odpadkami, pribudli bytovky, ktoré sú už vybývané, a unimobunky 
s hrdzavými plechovými stenami a dierami v strechách, chatrčí aj ľudí je tu omnoho viac ako kedysi. 

A rómske deti už nemajú kamarátov z mesta, ani s nimi už nechodia do školy. Geto má vlastnú školu, múr 
a za ním svet, ktorý sa Rómov bojí. 

Foto N – Vladimír Šimíček 
Emil z Trebišova. Foto N – Vladimír Šimíček 
Tam, kde bežne prepadávajú prváci 
Keď bude mať Emil šesť rokov, nastúpi do školy v susedstve geta. Do inej deti odtiaľto nechodia. Toto je 

jedna z krízových slovenských škôl. V posledných rokoch tam musela opakovať prvú triedu viac ako tretina detí. 
Prešli sme tri hrozivé miesta Slovenska, boli sme v chatrčiach osady na okraji Žehry, a v dvoch najväčších 

mestských getách Slovenska – na Luniku 9 a v Trebišove. 
Deti v trebišovskom gete. Foto N – Vladimír Šimíček 
Chlapec na Luniku 9. Foto N – Vladimír Šimíček 
Tieto miesta sme vybrali podľa toho, ako sa tam nedarí deťom po nástupe do školy. Prvá trieda je pre ne 

často prvým kontaktom s veľkým svetom. V siedmich-ôsmich rokoch zažijú obrovský neúspech. Povedia im, že 
nemajú šancu byť ako ostatné deti a nechajú ich prepadnúť. Ročne takýto pocit na Slovensku zažíva zhruba 
tritisíc prvákov. 

Najčastejšie musia prváci opakovať ročník v okrese Spišská Nová Ves. Vlani to bolo každé piate dieťa, 

v predchádzajúcich rokoch dokonca každé tretie. Žijú tam menej ako dve percentá z celej populácie, no 
prepadáva aj 15 percent zo všetkých opakujúcich prvákov Slovenska. 

Desivé postavenie v prepadávaní prvákov má dedina Žehra. 
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Alexander z osady pod Spišským hradom 
Na kopci nad dedinou stojí sedemsto rokov starý neskororománsky kostol a po zotmení ho vidno zďaleka, je 

ožiarený žltým svetlom. Keď sa počas bezoblačnej zimnej noci od kostola pozriete smerom k Veľkému vozu na 
nebi, v diaľke vidno malý osvetlený Spišský hrad. 

Na opačnom okraji tej dediny je osada Dreveník. Pri ceste zo Spišskej Kapituly, na svahu, ohradená od 
nebezpečnej cesty poohýbaným zvodidlom. 



Šesťročný Alexander skôr uvidí to najväčšie hradisko v strednej Európe v telke ako naživo. Keď nie je v škole, 
celé dni presedí pred obrazovkou. On doma rozhoduje o ovládači, kým nepríde otec. 

V jedinej miestnosti s dvojposteľou, jednolôžkom, veľkou mrazničkou a televízorom tu žijú pätnásti. Kto sa 
nezmestí do postele, spí na zemi. Voda tu netečie, teplo vychádza iba z pece a uniká dierami v murovanej stene. 
Strop je nízko, 180-centimetrový človek sa musí krčiť a vyhýbať žiarovke zavesenej v strede miestnosti. 

Občas Alexander prinesie domov čítanku a vtedy to je jediná kniha v domácnosti. Nikto si s ním však nečíta 
ani nepočíta príklady na domácu úlohu. 

Alexander sa narodil predčasne a jeho mama hovorí, aký je chorľavý a chudý, že za deň nezje ani misku 
jedla. Tým jedlom myslí napríklad cestoviny bez omáčky, aké mali práve dnes na obed. 

Chlapec chodí do prvej triedy tu blízko pri osade. Najskôr ho zobrali do nultého ročníka, aby ho aspoň trochu 
naučili rozprávať po slovensky. 

Keď sa mu podarí prejsť prvým ročníkom na prvýkrát, bude v tejto osade výnimkou. Keď bude starší a začne 
si uvedomovať, kde to žije, zrejme nebude mať silu, aby sa vzoprel a dostal sa z osady. 

Ani jeho starší bratia sa odtiaľto nedostali. Jeden z bratov zomrel na cukrovku, ďalší musí pravidelne chodiť 
na dialýzu. Ten najstarší má dnes 23 rokov a ženu si našiel v susednom dome. Tu, v jednej miestnosti, sa tento 
mladý pár a celá rodina museli vyrovnať so smrťou dvoch trojmesačných detí. Nevesta Denisa má tretíkrát 
tehotenské bruško. 

Žehra a okolité dediny sú miestom, kde malé deti zomierajú najčastejšie v krajine. Ešte horšie to je 
v Trebišove a jeho okolí, kde žije Emil. V rokoch 2006 až 2016 tam zomrelo viac ako dvadsať detí na tisíc 
novorodencov, vyčíslil Útvar hodnoty za peniaze. To je zhruba na úrovni Alžírska či Guatemaly. 

Alexandrova rodina roky čaká, kedy sa dostane z chatrče. Vedenie obce im už aj sľúbilo nový obecný byt 
s tečúcou vodou do prenájmu, ale napokon ho dostal niekto iný. 

„Keď ľudí sťahovali do nových bytoviek, pri ich chatrči bol pripravený bager. Odovzdali kľúče a bager rovno 
búral, aby sa tam nemohol nasťahovať niekto iný,“ opisuje zúfalstvo v tejto osade Viera Sabolová, asistentka 
učiteľov z miestnej školy. 

Z chatrče v žehrianskej osade Dreveník. Foto N – Vladimír Šimíček 
Alexander zo Žehry. Foto N – Juraj Koník 
128 zo 163: jeden hlúpejší ako druhý 
Ako chutí grep? A čo nám môže smrdieť? 
Mladá učiteľka prvákov v Alexandrovej škole vymyslela zážitkovú hodinu prvouky. Deti sa učia chute a na 

ochutnávku im priniesla čokoládu, citrón, kyslé cukríky, čipsy aj soľ. 
“Smrdia nám ponožky,” kričia takmer všetci prváci a dobre sa na tom bavia. Keď im učiteľka zaviaže oči 

hrubým šálom, ukazuje sa, že niektoré z týchto chutí sú pre ne úplne nové. Grep je pre ne slaný, citrón volajú 
“citróna” a s kyslým cukríkom v puse nevedia pomenovať, akú chuť na jazyku vyvolávajú tie praskajúce kryštáliky. 

Chuťový test ukazuje viaceré problémy v malej škole v susedstve osady Dreveník v Žehre. Deti boli až do 
šiestich rokov doma, potom sa systém snaží všetko dohnať v nultom a prvom ročníku. Nastáva zrážka s realitou. 

Janka Korfantová bola ešte do minulého roka riaditeľkou. Toto hovorí o deťoch po 42 rokoch pôsobenia 
v jednej škole: 

“Máme 23 prvákov v triede a jeden je hlúpejší ako druhý. Čo sa dá robiť? Jednu aktovku nemáte v škole. 
Domáca príprava? Nula bodov.” 

“V prvom ročníku viacerí aj dvakrát prepadnú, lebo sú takí.” 
“Tu v Žehre, že by Rómovia skončili deviatu triedu, o takých neviem.” 
“Máme otcov v treťom-štvrtom ročníku. Žiačka na prvom stupni 13-ročná príde z Anglicka s bruškom. Polícia 

s tým nič nerobí.” 
“Nechceme, aby rodičia záškolákov išli za mreže, ale prepánajána, tí rodičia by si už mohli uvedomiť, že 

vzdelanie je na prvom mieste.” 
Zo slov dlhoročnej riaditeľky cítiť frustráciu. Ale aj jasné nastavenie: rodičia sú nezodpovední, deti nič nevedia 

(sú hlúpe, sú také) a my v škole potom s tým už veľa nespravíme. 
Prečítajte si tiežDetstvo v chatrči, detstvo v gete (fotogaléria z východu) 
Škola v Žehre, to je len jedna malá budova so štyrmi triedami. Chodia sem len prváci a nulťáci, prvú triedu tu 

rovno pri osade otvorili, aby šesťročné deti nemuseli cestovať do susedného mestečka autobusom. Ide 
o vysunuté pracovisko základnej školy v Spišských Vlachov. 

Škola v Spišských Vlachoch v štatistikách mimoriadne kričí. V poslednom školskom roku mala oficiálne 163 
prvákov (vrátane tých v Žehre) a až 128 z nich evidovala ako opakujúcich prvý ročník. To je takmer 80 percent. 
Podobne to bolo aj v posledných piatich rokoch. 

Vedenie školy od Janky Korfantovej len teraz prebrala jej dovtedajšia pravá ruka Silvia Korenková. Spolu 
vysvetľujú, že v čísle 128 opakujúcich prvákov sú aj deti, ktoré rodičia zobrali do zahraničia, najčastejšie do 
anglického Sheffieldu, a škola o nich odvtedy nič nevie. Tak oficiálne opakujú ročník. 

Keď sa aj deti vrátia z Anglicka, kde ďalej chodili do školy, zväčša padnú o niekoľko ročníkov. Učiteľky 
vysvetľujú, že dieťa po návrate z Anglicka síce vie dobre po anglicky, niečo z matematiky, ale nespĺňa podmienky 
zo slovenčiny či vlastivedy. 

Ešte raz – z Anglicka sa vráti dieťa, ktorému sa v tamojšej škole darilo, ale prirodzene tam neprebralo učivo 
zo slovenčiny či slovenskej vlastivedy. Nespĺňa slovenské tabuľky a nevracia sa napríklad do šiesteho ročníka, 
ale o niekoľko rokov sa prepadne. 

Čísla o prepadnutých, to v Žehre zďaleka nie sú len miestni „Angličania“. Riaditeľka a jej predchodkyňa len 
veľmi neochotne priznávajú, že z prvákov, ktorí zostali, prepadáva možno aj viac ako polovica. Presne to 
nepovedia. Vieme však, že v štyroch prváckych triedach prešlo prvým ročníkom len 35 detí. 



“Keď neovláda abecedu, ako má postúpiť do druhého ročníka?” pýta sa riaditeľka Korenková. “Čo si s ním 
počne učiteľ? Stará múdrosť hovorí, že dieťa musí čítať, písať a počítať,” vraví jej predchodkyňa Korfantová. 

Prepadnutím v prvom ročníku sa to pre tieto deti nekončí, deje sa im to aj vo vyšších ročníkoch. Vlani v tejto 
škole až 23 detí ukončilo základnú školskú dochádzku na prvom stupni. To znamená, že v šestnástich rokoch to 
dotiahli najďalej do štvrtého ročník. Na matematike sa dostali k sčítaniu a odčítaniu do 10-tisíc, preberali základné 
jednotky dĺžky a rysovanie trojuholníka. Ďalej nič. 

“Sú aj takí, ktorí prejdú prvými štyrmi ročníkmi bez prepadnutia, ale je ich veľmi málo,” hovorí riaditeľka 
Korenková. 

Tu zlyhávajú škola, obec aj ministerstvo školstva, hodnotí problémy v Žehre Ivan Mirga, ktorý bol s nami 
v osade aj v škole. V Úrade splnomocnenca pre rómske komunity mal roky na starosti oblasť Spiša. „Každý by 
mal robiť to, na čo dostáva od štátu peniaze a za čo je zodpovedný. Napríklad obec či mesto má mať terénnych 
sociálnych pracovníkov, ktorí by mali zabezpečovať aj to, že deti chodia do školy.“ 

Áno, pritakáva vedenie školy. 
Čo sa musí zmeniť 
Počas pár dní na východe a pri rozhovoroch s dvomi desiatkami učiteľov a odborníkov na vzdelávanie sme 

počúvali, čo sa musí zmeniť: 
o deti sa nemôžeme začať zaujímať, až keď majú 6 rokov; 
kto vyrastá v chatrči, nemá takmer žiadnu šancu, aby sa mu v škole darilo; 
v nultom ročníku dieťa nedobehne to, čo mu chýbalo v prvých šiestich rokoch života, treba sa sústrediť na 

škôlky pre čo najviac detí a aj na starostlivosť o najmenšie deti; 
asistent učiteľa je nevyhnutnosťou všade tam, kde sú osady a getá; 
nesmieme sa spoľahnúť na to, že prváci sa popri čítaní, písaní a prvouke naučia aj po slovensky; 
dieťa potrebuje aktívnu starostlivosť aj popoludní po škole. 
Sedem okresov, iné Slovensko 
Prepadávanie prvákov ukazuje krízové oblasti východu krajiny. 
V siedmich okresoch východného Slovenska za posledných desať rokov prepadlo spolu zhruba toľko prvákov, 

ako v celom zvyšku krajiny. 
Podobne hrozivé ako v okrese Spišská Nová Ves to je aj v okresoch Trebišov a Michalovce. Ešte pred pár 

rokmi to tak bolo aj na košickom sídlisku Lunik 9. 
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Získali sme podrobné údaje zo škôl, kam chodia deti zo Žehry, z trebišovského geta a z košického Lunika 
a ukazujú, že tento problém je dlhodobý a len na týchto troch miestach už zničil životy stovkám detí. 

Graf zo škôl v Trebišove, na Luniku 9 a zo školy v Spišských Vlachoch a jej pobočky v Žehre hovorí detailnejší 
príbeh zhruba pätsto prvákov v každom školskom roku za posledných dvanásť rokov. Vidno na ňom napríklad, že 
v Žehre aj v Trebišove nastupuje do školy stále viac detí a aj to, že stále väčšia časť z nich prepadáva. 

A vidno aj, že v škole na Luniku sa muselo niečo zmeniť zásadne k lepšiemu. Ešte pred desiatimi rokmi tam 
pravidelne prepadlo aj dvesto prvákov za rok, teraz to už je menej ako dvadsať. 
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Kaskadér Kamil a ako sa mení Lunik 9 
Osady a getá majú aj svetlé príbehy. Žiadne jednoznačné happyendy, skôr také so štipkou nádeje. Ako ten 

o Kamilovi. 
Keď si stiahne kapucňu sivej mikiny, hlavu má vystrihanú takmer dohola, miestami drobné jazvy. A chumáč 

tmavých vlasov, sfarbený tmavočervenou farbou. 
Kamil je kaskadér, hovorí to o ňom aj jeho babka. Skáče zo schodov, robí saltá, odráža sa od steny. Pred pár 

dňami zle dopadol a rozbil si hlavu, babke povedal, že ho nejaké dievča strčilo zo schodov. Skrýval si h lavu pod 
kapucňou, keď sa aj umýval, odháňal babku, že si hlavu umyje sám. Až keď mu strihala hlavu, všimla si veľkú 
ranu a vlasy zarastajúce do nej. 

Chlapec kaskadér z Lunika 9. Foto N – Vladimír Šimíček 
Petra a „jej deti“ na Luniku 9. Foto N – Vladimír Šimíček 
Šesťročný parkurista žije so svojou mladšou sestrou a o dva roky starším bratom Henrikom u babky. 
Deti majú veľké šťastie. Na rozdiel od väčšiny detí z Lunika 9 sa o ne niekto zaujíma každý deň aj po tom, ako 

odídu zo školy. Kamil chodí do školského klubu a aj do komunitného centra a najradšej na tréningy florbalu. 
A vďaka komunitnému centru, ktoré tu vedie mimovládka ETP, sa čoskoro ešte rozrastie okruh ľudí, ktorí sa 

zaujímajú o Kamila. Petra Kurutzová z ETP sa už dohodla s profesionálnymi parkuristami z Košíc, že začnú 
trénovať chlapcov na Luniku a tí potom budú učiť deti. Je to nebezpečná zábavka, ale nezakážete im to, tak ich 
aspoň naučia bezpečne padať. 

Všetci tí ľudia, ktorí sa o deti starajú po škole, sú nepochybne súčasťou zmeny na Luniku a toho, prečo sa tam 
deťom začalo dariť lepšie. 

Niečo zásadné sa však muselo zmeniť aj priamo v škole. 
Na Luniku majú od júna novú riaditeľku a tri roky novú zástupkyňu pre nultý a prvý ročník. Zástupkyňa sa volá 

Júlia Tothová a zaviedla napríklad povinnosť, že všetky nové deti musí vyšetriť psychológ. Odvtedy lepšie vedia, 
kto má ísť do nultého ročníka, prípadne do špecializovanej triedy. 



Hovorí, že namiesto 25 už majú v triede najviac 20 detí; učiteľom pomáhajú asistenti. “Pomáha aj zážitkové 
učenie, napríklad interaktívne tabule,” vraví ešte zástupkyňa. 

A ešte niečo: prvákov zástupkyňa rozdelila tak, “aby sa tí, ktorí neprepadli, nemiešali 
s opakujúcimi”. Všetkých, čo už raz ako prváci prepadli, dali pohromade. A pridali k nim jedného maličkého 
chlapca, ktorý práve nastúpil do školy, nikdy nechodil do škôlky ani do nultého ročníka a je jasné, že musí ísť ešte 
pomalším tempom ako ostatní. 

V ďalšej prváckej triede sú zasa deti, ktoré sú spolu už od nultého ročníka, v inej deti, ktoré chodili aj do 
škôlky. 

Ešte pred piatimi rokmi v tejto škole polovica detí opakovala prvý ročník. Teraz toto číslo stlačili pod dvadsať 
percent. Za akú cenu? Čo sa deje s deťmi odloženými medzi prepadnuté? 

Prvák z Lunika 9. Foto N – Vladimír Šimíček 
Základná škola na Luniku 9. Trieda plná šikovných prvákov, ktorí chodili aj do nultého ročníka. Foto N – 

Vladimír Šimíček 
Ako prváčku bolí pohlavok od triednej 
Cez veľkú prestávku na interaktívnej tabuli púšťa učiteľka deťom rozprávku Máša a medveď, mierne sa 

prehupne aj do hodiny. Kým sa potom deti upokoja, odložia džúsy a upracú omrvinky z desiatej, chvíľu to trvá. 
Na tejto hodine sa učia písať malé písané “e”. Keď sa deťom niečo nepodarí, ovládajú dotykovú plochu tabule 

s ľahkosťou, vedia sa vrátiť späť, vymazať nepodarok, otvoriť nový súbor. 
Učiteľka si pripravila vlastnú prezentáciu so slovami začínajúcimi na e: encyklopédia, elektrikár, eso, všetky 

deti nahlas slová hláskujú. Niektoré poznajú aj eskalátor. 
Prečítajte si tiežAko moji žiaci štvorkári začali dostávať jednotky (ukážka z knihy A okraje máš kde?) 
Toto sú deti, ktoré chodili aj do nultého ročníka. Sú veľmi šikovné, vedia pomenovať zvieratá, len sa občas 

seknú, napríklad keď netopiera nazvú upír. 
“Je to pekné sa vysmievať?”pýta sa učiteľka všetkých žiakov. 
“Nie,” odpovedá zborovo trieda. 
“Ale vy to robíte, však?” pokračuje bez zvýšenia hlasu učiteľka. “Nie je to pekné, nebudeme to robiť,” povie 

ešte a ide sa ďalej. 
Úplne inak podobnú situáciu vyrieši triedna prvákov, ktorí opakujú ročník. 
Učiteľka je tam prchká a rázna, často zvyšuje hlas a aj keď deti oslovuje aj milo, v triede je cítiť napätie. Tu 

nemajú interaktívnu tabuľu, prsty majú deti od kriedy. Za jedinú vyučovaciu hodinu vzťahy v triede úplne 
nepochopíte, no aj za taký krátky čas vidieť, keď sa deti niečoho boja. 

Janka je neposedná prváčka, nie vždy vie odpovedať, občas trochu vyrušuje. “A Jana sa teraz zobudila,” 
komentuje učiteľka, keď osemročné dievča zareaguje neskôr ako zvyšok triedy. “Poď Jana. Nekúš nechty,” volá 
ju zasa k tabuli. 

Potom sa na malý okamih stane niečo, čo môže vyzerať ako skrat. Alebo možno ako bežný deň v tejto triede: 
Keď sa Janka zasmeje na odpovedi svojho spolužiaka, učiteľka jej vylepí pohlavok. “Nesmejeme sa. Máme mu 
pomáhať, nie sa smiať,” hovorí nahlas učiteľka. 

“Ešte sa pohúp a zvalím ťa. A potom môžem ísť do basy ja,” povie ešte učiteľka ďalšiemu zo žiakov. 
To všetko pred zrakmi troch novinárov, ktorí sa len na pár desiatok minút prišli pozrieť na prvácku hodinu. 
Na tej istej hodine zároveň učiteľka viaceré deti chváli, motivuje. Keď sa hanblivý Onur postaví pred tabuľu 

a napíše slabiky, tlieska mu celá trieda. 
Janka v ten deň potlesk nezažije. A možno ani už nikdy potom. Počuje len plesknutie na svojom spánku. 

Možno to rýchlo prebolí, z tej hodiny si však asi viac ako písanie slabík zapamätá jedno: ju môžu kedykoľvek 
fackovať. 

Geto v Trebišove. Foto N – Vladimír Šimíček 
Plechová unimobunka, v akej v Trebišove žije aj Emil. Foto N – Vladimír Šimíček 
Vidím to na synovi s Aspergerom 
Je teda v poriadku, že prepadávajú prváci? A čo sa s tým dá robiť? 
Deti, ktoré neboli v škôlke, ale chodili do nultého ročníka a majú v škole asistenta, sú schopné dobehnúť 

svojich rovesníkov – ale až niekedy v treťom-štvrtom ročníku, hovorí Janette Motlová, riaditeľka Výskumného 
ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 

Spomína na experimentálne overovanie v Žiari nad Hronom, ktoré to ukázalo. Očakávať podľa nej, že dieťa 
z chudobného prostredia bez podpory môže spolužiakov dobehnúť už v prvom ročníku sa podľa nej nedá. 
A najhoršie podľa Motlovej je, keď takéto dieťa len pre zaostávanie diagnostikujú a pošlú rovno do špeciálnej 
školy. 

V prváckom šlabikári má červenovlasé dievčatko Mila na rukách mačiatko. 
Martin Farbar, zástupca riaditeľa školy v Trebišove, nad týmto šlabikárom vysvetľuje, ako veľmi Slovensko 

nemyslí na deti z osád a get. Tie deti netušia, čo znamená slovo „most“. Nikdy žiaden most nevideli. Myš možno 
poznajú, ale mašľu v rómčine nenájdete, v tom jazyku mnohé slová ani nie sú. 

„Vlk“ na obrázku je pre deti „pes“. Rómske dieťa pozná jedného vtáka a nie dvadsať druhov, ako iné deti, 
vysvetľuje Farbar. Keď číta hociktorú známu rozprávku, skracuje vety, zjednodušuje, aby jej žiaci rozumeli. Celú 
druhácku čítanku si prispôsobil, skrátil. Vie, že je hlúpe posielať po celom slovensku rovnaký šlabikár a očakávať, 
že mu budú rozumieť všetci rovnako. 

Zástupca riaditeľa tejto školy rozumie, že hlavná zodpovednosť za deti je na učiteľoch. „Nemôžeme sa oprieť 
o rodiča analfabeta, nemôžeme čakať, že vychová vysokoškoláka.“ 

V škole majú práve štvrťročnú poradu. Povedia si, v ktorých triedach majú prváci problém a hneď tam pošlú 
asistenta. 



Zároveň vysvetľuje, že hlavný problém týchto detí je v jazyku a v tom, že do šiestich rokov takmer nikoho 
nezaujímajú. Väčšinou nemajú problém s matematikou, vysvetľuje Farbar. Nevedia sa naučiť čítať a písať. Je to 
dané jazykovou bariérou a slabou slovnou zásobou. 

“Je veľmi ťažké začať dieťa učiť jazyk až v šiestich rokoch. Môžem to porovnať s mojím synom, ktorý má 
Aspergerov syndróm a do šiestich rokov nerozprával. Koľko úsilia nás to stálo. Dnes je v deviatom ročníku a ešte 
stále nemá tú slovnú zásobu ako dieťa, ktoré začalo komunikovať v dvoch-troch rokoch.” 

Farbar hovorí, že systém zachytáva deti veľmi neskoro. Zo 130 detí v prvom ročníku v jeho škole v Trebišove 
chodilo jedno jediné dieťa do materskej školy. 

Jeden z hlavných návrhov Martina Farbara: aby deti z rizikových rodín museli chodiť povinne do škôlky od 
troch rokov.  

Kto je nádejou týchto detí? 
Martin Farbar je Róm. Jeho žiaci každý deň v triede vidia, že aj oni sa môžu vypracovať, dokončiť vysokú 

školu. 
V škole bol najskôr asistentom učiteľa, teraz, keď je dvojkou vo vedení školy, je tam už normou, že 

z asistentov sa postupne s naberaním skúseností a štúdiom stávajú učitelia. A všetci učitelia v tejto škole 
dostávajú základy rómčiny. 

Martin Farbar pochádza z “klasickej robotníckej triedy” z dediny. “Vždy sme žili spolu, aj v škole sme boli 
spojení. Školy sa dnes začínajú deliť na rómske a nerómske. S rovesníkmi sme kamaráti, pretože sme spolu 
chodili do školy.” 

Martin Farbar, zástupca riaditeľa v škole v Trebišove. Foto N – Vladimír Šimíček 
Aj Ivan Mirga má vysokú školu, tituly má dokonca dva. Jeho deda odvliekli do koncentračného tábora 

v Dachau a keď Ivan vyrastal, hovoril si, že nič také už nedopustí. Šiel na vojenskú školu, aby bránil krajinu, stal 
sa dôstojníkom. 

Potom si urobil ďalšiu školu, sociálnu prácu. Roky pomáhal ľuďom v osadách, naposledy ako vyslanec Úradu 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity zodpovedný za Spiš. Kam príde, tam pozná domácich a vie trefne 
pomenovať, čo sa musí zmeniť. 

V Žehre si podá ruku s Vierou Sabolovou, asistentkou v nultom ročníku. Túto prácu robí už 15 rokov a keď 
príde do osady, má tam rešpekt. V osade behajú okolo obeda mnohé deti, aj keď majú byť ešte v škole. 

Viera Sabolová ich spovedá, prečo dnes nešli na vyučovanie, väčšinou majú len chabé výhovorky. Rodičia 
napríklad hovoria, že dieťa si nemá čo obliecť, práve má mokré nohavice. Pani Sabolová je na rodiny tvrdá, ale aj 
chápavá. „Na to všetko, v akých podmienkach žijú, klaniame sa tým deťom, že vedia abecedu, písať, maľovať,“ 
vraví. 

Viera Sabolová dokázala prelomiť kruh generačnej chudoby. Ona má maturitu, jej dcéra študuje na vysokej 
škole. Tak je to bežné vo vyspelom svete, deti zväčša vo vzdelaní prekonajú svojich rodičov. V osadách a getách 
Slovenska to je nemysliteľné, všetci – starí rodičia, rodičia a aj ich deti – nedokončia ani základnú školu. 

Všetci títo úspešní ľudia chodili do zmiešaných škôl, mali učiteľa, ktorý im pomohol vyrásť a vracali sa domov 
k podporujúcim rodinám. Teraz je pred nami omnoho ťažšia úloha: vytiahnuť späť do života deti v čisto rómskych 
školách, ktorých učitelia sú príliš frustrovaní na to, aby motivovali seba, nieto ešte deti, a žiaci sa po škole vracajú 
do domovov plných chudoby. 

Vydali sme sa opačným smerom. Osady a getá ohradzujeme, školy rozdeľujeme na rómske a biele. 
V segregácii znevýhodnených študentov sme piatou najhoršou krajinou spomedzi 77 krajín sveta 
v medzinárodnom testovaní PISA, horšie sú na tom len Peru, Bulharsko, Mexiko a Kolumbia. 

Aby nevznikol dojem, že vzormi pre deti z osád a get majú byť iba Rómovia, je tu ešte príklad Petry 
Kurutzovej z Lunika. 

Petra vyrastala na Luniku 9, s rodičmi tam bývali do roku 1996. Nie je Rómka, Lunik 9 bol ešte pred 
dvadsiatimi rokmi zmiešaným sídliskom. Petre sa potom v živote darilo, v Prahe pôsobila ako manažérka 
animačných programov pre deti v luxusných michelinských reštauráciách. Potom sa rozhodla vrátiť tam, kde 
vyrastala, a cez mimovládku ETP sa tam v komunitnom centre stará o miestne deti. 

Keď kráča po sídlisku, je vo farebnom kabáte a čiernych topánkach na vysokých podpätkoch zjavom. Vešajú 
sa na ňu deti, kam sa pohne, tam je ich celý húf. Na jednej z tých topánok má Petra červenú farbu, s deťmi 
v komunitnom centre dnes maľovali akrylovými farbami. Obíde sídlisko, vybavuje nové bývanie pre mladú rodinu 
a na záver dňa rozdá deťom žlté kvety a privedie ich na oslavu ich kamaráta. 

„A privedieš ma potom domov?“ pýta sa Petry Nikola, jedno z „jej detí“. Petra Nikolu vypýtala od mamy na 
večernú oslavu, dievčatko večer bojí chodiť po Luniku samé domov. So zotmením na sídlisku začínajú horieť 
ohne. Počuť ešte viac hudby a chlapi a chlapci postávajú okolo plameňov. 

Emil a osudy cez kopirák 
Trojročný Emil z trebišovského geta z úvodu tohto textu nie je žiaden James Dean, žiaden rebel bez príčiny. 

Veci niekedy, a najmä v gete, nie sú také, aké sa javia. Jeho zdivočelý, možno trochu neprítomný pohľad, súvisí 
zrejme s tým, že je chorý. Horšie počuje a svet okolo vníma slabšie ako ostatní. 

Keď sa nič zásadné nezmení, keď sem, do tej špiny trebišovského geta, nepríde rýchlo niekto na pomoc jemu 
a jeho rodine, skončí možno Emil ako jeho strýko. Rovnako postihnutý mladý chlapec, ktorý celé dni len 
neprítomne postáva a posedáva, občas pomôže narúbať drevo. 

Emil nebude ani od ďalšieho septembra chodiť do škôlky. Do jeho šiestich rokov o ňom zrejme štát, učitelia, 
vychovávatelia, sociálni pracovníci nebudú tušiť nič. A keď bude mať šesť, začnú sa viacerí zaujímať, testovať ho 
a potom si povzdychnú, že sa nedá nič robiť. 



Možno to s ním skúsia v nultom ročníku, trochu ho naučia po slovensky a keď potom ako prvák prepadne, 
pošlú ho do špeciálnej školy. Alebo ho tam pošlú od začiatku, bude sa trápiť on, budú sa trápiť učitelia a po pár 
rokoch tohto trápenia sa mu v tom istom gete možno narodí syn, ktorý len skopíruje jeho život. 

Mohlo by to byť inak. Keby všetci tí ľudia, ktorým na týchto deťoch záleží, nečakali do šiestich rokov na prvé 
prepadnutie. 

Strechy unimobuniek prehrdzaveli, otvorili sa veľké diery. Foto N – Vladimír Šimíček 
Trebišov. Foto N – Vladimír Šimíček 
Ako vyrastajú deti v žehrianskej osade Dreveník. Foto N – Vladimír Šimíček 
Rodina v Žehre. Foto N – Vladimír Šimíček 
Záchranné siete: čo s tým môžeme robiť 
V príbehoch detí zo Žehry, Trebišova a Lunika 9 vidno, aké záchranné siete by potrebovali. 
Rozprávanie o trojročnom Emilovi z trebišovského geta ukazuje, ako štát netuší nič o najmenších deťoch. 
Úplným základom by mali byť aspoň škôlky dostupné pre deti od troch rokov – možno aj povinné pre deti 

z osád a get. A štát by sa mal zaujímať aj o mladšie deti, inšpirovať sa programami ako sú Omamy združenia 
Cesta von: školia ženy z komunity a tie potom učia matky, ako vychovávať tie najmenšie deti, ako sa hrať, ako 
pomáhať rodinám s deťmi už od narodenia. 

Príbeh Alexandra zo žehrianskeho Dreveníka zasa ukazuje, aké ťažké je dostať sa z chatrče a aké 
nepravdepodobné je, že sa v škole bude dariť deťom žijúcim na smetisku. 

V živote Alexandra sa veľa nezmení, ak jeho rodina zostane v chatrči a učitelia, pracovníci obce a aj politici 
budú ďalej len zalamovať rukami, že tí Rómovia z osád neposielajú svoje deti do školy a doma sa s nimi neučia. 

Kaskadér Kamil ukazuje, že ani s podporou mimo školy nemáte vyhraté. Chlapec zverený do starostlivosti 
svojej babky môže mať v nasledujúcich rokoch šťastie, možno objaví svoje talenty a zažiari. 

Zo všetkých týchto detí sa záchranná sieť rozprestrela zatiaľ iba pod skokanom Kamilom. Po škole môže 
chodiť do družiny, na florbal a azda ho naučia aj bezpečne padať. To všetko vďaka ľuďom, ktorí každý deň chodia 
na Lunik a dávajú deťom všetok čas. 

Ak majú byť tieto deti v živote úspešné, potrebujú silnú podporu aj v škole, zrejme aj asistenta, konzultácie 
školského psychológa, ktorý v pravý čas vyhodnotí, či mu majú učitelia prispôsobiť výuku. A najmä potrebujú 
učiteľa s otvorenou mysľou. 

A na záver 30 rokov starý prípad Dežiho hovorí, ako sa svet zmenil a ako sme dovolili Rómov uzavrieť do get 
a segregovaných škôl. 

To je zrejme najťažšia úloha. Ako deti s tmavšou pleťou z najväčšej chudoby zobrať späť medzi seba. 
Mená niektorých detí sme zmenili. 
Viac nápadov, ako pomôcť deťom, učiteľom a školám, nájdete v knihe Juraja Čokynu A okraje máš kde? 

[Späť na obsah] 

 
 

12. SR 18 neprehrala zápas už tretí turnaj po sebe 
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Slovenská reprezentácia do 18 rokov sa tento týždeň zúčastnila turnaja 4 krajín v Budapešti, kde si viedla 
mimoriadne úspešne. So skóre 20:6 suverénne vyhrala už tretí turnaj po sebe a natiahla svoju šnúru 
neporaziteľnosti na 10 zápasov. 

–> 
Osemnástka do Budapešti neodcestovala v plnej sile. V nominácii chýbali hráči, ktorí momentálne bojujú v 

kempe ,,dvadsiatky“ o miestenku na juniorské MS v Česku - traja obrancovia Samuel Kňažko, Marko Stacha, 
Oliver Fatul a útočník Martin Chromiak. Okrem nich v zostave z hráčov pôsobiacich v Európe absentovali ešte 
útočníci Oleksii Myklukha, Matej Kašlík a Samuel Krajč. 

Náš výber aj bez najväčších opôr vykazoval vysokú kvalitu, na čom má zásluhu dozaista i projekt 
centralizovanej prípravy. Turnajom v Budapešti naši prešli bez výraznejšieho zaváhania. V prvom zápase zažiaril 
Roman Faith, ktorý pri výhre 5:1 zaznamenal 5 bodov za 4 góly a 1 asistenciu. 

V druhom zápase sme porazili Dánsko 6:1. V našej bráne dostal na medzinárodnom poli prvýkrát šancu 
brankár Tomáš Boľo. No nemal veľa práce, nakoľko naši súpera jasne prestrieľali v pomere 39:14. Základný 
kameň našej výhry sme položili už v prvej desaťminútovke, po ktorej sme vyhrávali 4:0. Hráčom zápasu bol 
vyhlásený Rayen Petrovický. 

Tretí zápas sme hrali s domácim Maďarskom. Zo začiatku duelu s nami dokázali držať krok, avšak počas 
druhej tretiny sme úplne ovládli hru. Po augustovej výhre 9:3 sme ich tentoraz porazili 9:4. A znova sa to 
nezaobišlo bez šarvátok, ktoré vyvrcholili v závere zápasu. Rozhodcovia rozdali spolu 202 trestných minút. 
Hráčom zápasu bol pätnásťročný Šimon Nemec, ktorý ako jediný dokázal získať toto ocenenie na každom z 
posledných troch turnajov. 

Vzhľadom na výsledky sa môže zdať, že títo súperi nemali dostatočnú kvalitu a naše mužstvo dostatočne 
nepreverili. Treba mať však na pamäti, že práve takéto zápasy sa najviac podobajú tým, ktoré nás čakajú na 

https://www.hokejportal.net/?q=clanok/sr-18-neprehrala-zapas-uz-treti-turnaj-po-sebe/97030


aprílových MS I. divízie v Spišskej Novej Vsi, kde budeme do každého zápasu vstupovať v pozícii favorita 

podobne ako tomu bolo teraz. 
Aký má názor na naše turnajové vystúpenie kapitán Rayen Petrovický? ,,Hodnotím ho pozitívne, keďže sme 

splnili to, čo sme si povedali pred turnajom. Som rád, že sme to splnili,“ vyjadril spokojnosť talentovaný obranca, 
ktorého otec je bývalý hráč NHL a úspešný reprezentant Róbert Petrovický. 

,,Hrali sme proti mužstvám, ktoré už poznáme z minulých turnajov, takže sme vedeli, aké majú kvality a vedeli 
sme, čo proti nim hrať. Hlavne sme ich nemohli podceniť,“ odpovedal na margo toho, či očakával také 
jednoznačné výhry a následne nám skúsil priblížiť príčinu vypätého záveru posledného zápasu: ,,Maďari začali 
byť ku koncu zápasu nervózni, a preto vznikli na ľade šarvátky. Začali provokovať a rozhodcom sa to nepodarilo 
dostať pod kontrolu, preto to bolo také vypäté.“ 

Turnaj v Budapešti bol vloženým podujatím, ktoré pôvodne nebolo naplánované. Hlavnou decembrovou 
previerkou pre našu osemnástku bude turnaj vo švajčiarskom Zuchwille, kde nás od 26. decembra čaká postupne 
Švajčiarsko, Česko, Fínsko a Nemecko. Bude to rozhodne náročné, no môžeme pomýšľať na prvenstvo aj na 
tomto turnaji? ,,Áno, môžeme, pokiaľ budeme dodržiavať veci, ktoré máme dané a každý hráč odovzdá maximum 
na ľade pre mužstvo,“ uzavrel Rayen Petrovický. 

Tímová produktivita vyzerala v Budapešti nasledovne: 
Meno 
Ročník 
Post 
Z 
G 
A 
B 
+/- 
PIM 
FAITH, Roman 
2002 
RW 
3 
5 
5 
10 
8 
2 
REHÁK, Samuel 
2002 
LW 
3 
4 
1 
5 
8 
2 
MASTIČ, Maxim 
2002 
CE 
3 
0 
5 
5 
8 
2 
NEMEC, Šimon 
2004 
LD 
3 
2 
2 
4 
8 
4 
PETROVICKÝ, Rayen 
2002 
RD 
3 
1 
3 



4 
5 
4 
KOLENIČ, Jakub 
2002 
CE 
3 
1 
3 
4 
3 
4 
ZUBÁK, Adrián 
2002 
LD 
3 
1 
3 
4 
4 
31 
STRIPAI, Adam 
2002 
RD 
3 
2 
1 
3 
4 
0 
RAGAN, Jakub 
2002 
RW 
3 
1 
2 
3 
2 
0 
KETNER, Oliver 
2002 
RD 
3 
0 
2 
2 
2 
4 
PETRÁŠ, Richard 
2002 
LW 
3 
1 
0 
1 
-1 
27 
STÜMPEL, Oliver 
2003 
CE 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
SMIDŽÁR, František 



2002 
CE 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
ŠIMKO, Jakub 
2002 
LW 
3 
0 
1 
1 
1 
2 
JACKO, Matej 
2002 
LD 
3 
0 
1 
1 
2 
0 
LUKOŠIK, Adam 
2002 
CE 
3 
0 
1 
1 
-1 
2 
JOMBÍK, Adam 
2002 
LD 
3 
0 
0 
0 
1 
25 
VAŇO, Roman 
2002 
LW 
3 
0 
0 
0 
4 
4 
OLEJNÍK, Gabriel 
2002 
RW 
3 
0 
0 
0 
-1 
2 
PUTALA, Marek 
2002 
RD 
3 
0 



0 
0 
0 
2 
Štatistiky brankárov: 
Meno 
Ročník 
Z 
V 
P 
SOGA 
GA 
SVS 
SVS_PCT 
MIN 
OPATOVSKÝ, Šimon 
2002 
1 
1 
0 
27 
1 
26 
96,30% 
60:00:00 
BOĽO, Tomáš 
2002 
2 
2 
0 
36 
5 
31 
86,11% 
120:00:00 
Medzinárodné zápasy SR 18 v tejto sezóne: 
Dátum 
Typ zápasu 
Tím 
Súper 
Skóre 
14.12.2019 
Turnaj 4 krajín 
SVK 
HUN 
9 
4 
13.12.2019 
Turnaj 4 krajín 
SVK 
DEN 
6 
1 
12.12.2019 
Turnaj 4 krajín 
SVK 
NOR 
5 
1 
9.11.2019 
Turnaj 4 krajín 
SVK 
GER 
4 
2 
8.11.2019 
Turnaj 4 krajín 



SVK 
BLR 
2 
1 
7.11.2019 
Turnaj 4 krajín 
SVK 
DEN 
6 
1 
24.8.2019 
Turnaj nádejí 
SVK 
HUN 
9 
3 
23.8.2019 
Turnaj nádejí 
SVK 
POL 
3 
1 
22.8.2019 
Turnaj nádejí 
SVK 
ITA 
5 
0 
9.8.2019 
Hlinka Gretzky Cup 
SVK 
SUI 
7 
5 
7.8.2019 
Hlinka Gretzky Cup 
SVK 
RUS 
1 
2 
6.8.2019 
Hlinka Gretzky Cup 
SVK 
USA 
3 
4 
5.8.2019 
Hlinka Gretzky Cup 
SVK 
SWE 
2 
3 
3.8.2019 
Prípravný zápas 
SVK 
CAN 
1 
4 
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13. Hokejisti do 20 rokov už aj s hráčmi zo zámoria, Petrovický si sľubuje viac 

kvality 
[16.12.2019; dobrenoviny.sk; 14:06; TASR] 



 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176653/hokejisti-do-20-rokov-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-si-
slubuje-viac-kvality 

 
 

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. 
Na snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický — Foto: TASR/Oliver 

Ondráš 
Žilina 16. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo 

zámoria. Na pondelňajšom zraze sa trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte 
na útočníka Maxima Čajkoviča. 

Na SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v 
Česku. Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 
4:7. 

Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom 
Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. „Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme 
presvedčení o tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča," 
uviedol Petrovický. 

Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. „Chalani podávali 
dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý," povedal Petrovický. 

Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v 
reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: „Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, 
prvoradý je tímový úspech." 

V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v 
Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným 
z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. 

Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 
asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: 
„Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré." 

Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho 
najbližší. „Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme 
nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, 
čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča," dodal Okuliar. 

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] 

 
 

14. SR už aj s hráčmi zo zámoria, Petrovický si sľubuje viac kvality 
[16.12.2019; hokejportal.net; Slovensko Reprezentácia; 12:53; TASR] 

 
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/sr-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-si-slubuje-viac-
kvality/97028 

 
 

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. Na pondelňajšom zraze sa 
trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte na útočníka Maxima Čajkoviča. Na 

https://www.dobrenoviny.sk/c/176653/hokejisti-do-20-rokov-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-si-slubuje-viac-kvality
https://www.dobrenoviny.sk/c/176653/hokejisti-do-20-rokov-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-si-slubuje-viac-kvality
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/sr-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-si-slubuje-viac-kvality/97028
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/sr-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-si-slubuje-viac-kvality/97028


SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v 
Česku. 

–> 
Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. 

Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom 
a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. “Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o 
tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča,” uviedol Petrovický. 

Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. “Chalani podávali 
dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý,” povedal Petrovický. 
Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v 
reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: “Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, 
prvoradý je tímový úspech.” 

V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v 
Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným 
z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 
dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, 
ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: “Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. 
Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré.” 

Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho 
najbližší. “Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme 
nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, 
čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča,” dodal Okuliar. 

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: 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 

wr ms /k dispozícii sú zvukové záznamy/ 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Slovenskí mladí hokejisti sú už aj s hráčmi zo zámoria 
[16.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/slovenski-mladi-hokejisti-su-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-cl727671.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. Na pondelňajšom zraze sa 

trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, … 
Žilina 16. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo 

zámoria. Na pondelňajšom zraze sa trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte 
na útočníka Maxima Čajkoviča. Na SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná 
nominácia na svetový šampionát v Česku. 

Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. 
Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom 
a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. “Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o 
tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča,” uviedol Petrovický. 

Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. “Chalani podávali 
dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý,” povedal Petrovický. 
Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v 

https://www.24hod.sk/slovenski-mladi-hokejisti-su-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-cl727671.html


reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: “Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, 
prvoradý je tímový úspech.” 

V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v 
Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným 
z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 
dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, 
ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: “Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. 
Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré.” 

Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho 
najbližší. “Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme 
nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, 
čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča,” dodal Okuliar. 

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: 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] 

 
 

16. Petrovický vyradil piatich hráčov, pripoja sa 4 legionári zo zámoria 
[16.12.2019; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; TASR/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/petrovicky-vyradil-piatich-hracov-pripoja-sa-4-legionari-zo-zamoria/1989015 

 
 

Žilina 16. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
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 snímke tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický 
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, 

https://www.hlavnespravy.sk/petrovicky-vyradil-piatich-hracov-pripoja-sa-4-legionari-zo-zamoria/1989015


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 
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17. Florbalisti Trenčína zvíťazili nad Lidom, upevnili si post lídra 
[16.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 16. decembra (TASR) - Florbalisti 1. FBC Trenčín zvíťazili v šlágri 12. kola extraligy mužov na 

palubovke ŠK Lido Prírodovedec jednoznačne 13:3 a upevnili si postavenia na čele tabuľky. Lido kleslo na štvrté 
miesto, keď sa pred neho dostali Tsunami Záhorská Bystrica i FK Florko Košice. 

Duel medzi Lidom a 1. FBC bol záležitosťou jedného tímu. Dosiaľ stopercentní Trenčania deklasovali domáci 
tím, ktorý prišiel o sériu víťazstiev. Tá trvala osem zápasov. Už po prvej tretine si líder tabuľky vybudoval náskok 
6:0. “Čakal som, že to bude vyrovnanejšie. K zápasu sme pristúpili zodpovedne, chlapci hrali naplno, robili to čo 
mali a súperovi sme nedovolili, aby sa dostal do zápasu. Každé víťazstvo je dobré, najmä takýmto vysokým 
rozdielom. Stále je však iba základná časť, dôležité stretnutie prídu až potom. Je super, že vedieme tabuľku 
takýmto rozdielom, ale na druhej strane, už by sme potrebovali aj prehrať. Nie je to úplne dobré, keď pred play off 
nepoznáme, aké je to prehrávať. Mohlo by nám to ublížiť a musíme byť pripravení aj na prehru. Mám pocit, že už 
niektorí hráči k tomu pristupujú laxnejšie a niekedy to v určitých fázach zápasu nie je ideálne,” zhodnotil duel 
tréner víťazného tímu Jan Holovka. 

Kouč ŠK Lido Roland Bluska sa k zápasu napriek vysokej prehre postavil konštruktívne. “Vedeli sme, že 
kvalita súpera je vysoká. Vstup do zápasu sme nezvládli. Z môjho pohľadu však bolo v zápase aj veľa dobrých 
vecí, na ktorých pracujeme a vidím, že fungujú. Myslím si, že 1. FBC Trenčín je momentálne najkomplexnejšie 
mužstvo, aké v extralige máme. Výsledok nás až tak nemusí trápiť, pretože stále je to iba základná časť,” uviedol 
najlepší slovenský tréner podľa ankety SZFB Florbalista roka. 

V ďalšom dueli Fat Pipe Snipers Bratislava zdolali úradujúceho majstra AS Trenčín 4:2. Napriek tomu 
odchádzali z duelu smutní. Stretnutie totiž poznačila nepríjemná situácia, pre ktorú bol zápas na približne 40 
minút prerušený. Keď domáci florbalisti po prvej tretine odišli do šatne, čakalo ich nemilé prekvapenie. Niekto totiž 
šatňu vykradol a viacerým hráčom a trénerovi zmizli osobné veci a oblečenie v hodnote niekoľko tisíc eur. 
Prípadom sa už zaoberá polícia, informoval webový portál Slovenského zväzu florbalu. 

Na druhé miesto poskočili hráči Tsunami Záhorská Bystrica, ktorí v Tvrdošíne zvíťazili nad Nižnou 9:6. Vo 
východniarskom derby medzi domácim Mikulášom Prešov a ATU Košice sa tešili hostia, ktorí vyhrali 8:4. 
Rozhodla o tom prostredná tretina, v ktorom hráči ATU strelili päť gólov a inkasovali iba raz. “Hneď od začiatku 
zápasu sa do nás súper pustil naplno, ale snažili sme sa poctivo brániť. V druhej časti sme rýchlo vyrovnali a na 
ihrisku sme si vytvárali šance, ktoré sme, žiaľ, nepremenili. Následne nám aj vďaka vylúčeniam dochádzali sily, z 
toho sme inkasovali veľa gólov a to rozhodlo. V tretej časti sme sa snažili výsledok aspoň skorigovať,” povedal 
tréner zdolaného družstva Peter Čaja. Ďalší dôležitý triumf dosiahli žilinské “kobylky”. Grasshoppers uspeli na 
pôde nováčika z Púchova 12:6. 

Extraliga mužov - 12. kolo: 
sobota 
FBK Púchov - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6:12 (2:2, 2:2, 2:8) 
TJ A FbO Nižná - Tsunami Záhorská Bystrica 6:9 (2:1, 2:4, 2:4) 
FK Florko Košice - FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 14:7 (6:3, 2:2, 6:2) 

FBC A4ka Mikuláš Prešov - FaBK ATU Košice 4:8 (0:1, 1:5, 3:2) 
nedeľa 
Fat Pipe Snipers Bratislava - AS Trenčín 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) 
ŠK Lido Prírodovedec - 1. FBC Trenčín 3:13 (0:6, 2:4, 1:3) 
Tabuľka po 12. kole: 
1. 1. FBC Florbal Trenčín 12 12 0 0 0 141:53 36 
2. Tsunami Záhorská Bystrica 12 8 0 1 3 86:66 25 
3. FK Florko Košice 12 6 2 2 2 93:74 24 
4. ŠK Lido Prírodovedec 12 7 1 1 3 81:69 24 
5. FaBK ATU Košice 12 7 1 1 3 91:60 24 
6. TJ A - FbO Nižná 12 6 0 1 5 63:64 19 
7. Florbalový klub AS Trenčín 12 4 2 1 5 65:77 17 
8. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 12 4 1 1 6 97:82 15 9. Fat Pipe Snipers Bratislava 12 4 1 1 6 68:84 15 

https://www.24hod.sk/florbalisti-trencina-zvitazili-nad-lidom-upevnili-si-post-lidra-cl727640.html


10. FBC A4ka Mikuláš Prešov 12 3 1 1 7 79:88 12 
11. FBK Púchov 12 1 1 0 10 64:111 5 
12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 12 0 0 0 12 57:157 0 

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

 
 

18. Florbalisti Trenčína zvíťazili nad Lidom, upevnili si post lídra 
[16.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič 
Duel medzi Lidom a 1. FBC bol záležitosťou jedného tímu. Dosiaľ stopercentní Trenčania deklasovali domáci 

tím, ktorý prišiel o sériu víťazstiev. 
Bratislava 16. decembra (TASR) - Florbalisti 1. FBC Trenčín zvíťazili v šlágri 12. kola extraligy mužov na 

palubovke ŠK Lido Prírodovedec jednoznačne 13:3 a upevnili si postavenia na čele tabuľky. Lido kleslo na štvrté 
miesto, keď sa pred neho dostali Tsunami Záhorská Bystrica i FK Florko Košice. Duel medzi Lidom a 1. FBC bol 
záležitosťou jedného tímu. Dosiaľ stopercentní Trenčania deklasovali domáci tím, ktorý prišiel o sériu víťazstiev. 
Tá trvala osem zápasov. Už po prvej tretine si líder tabuľky vybudoval náskok 6:0. “Čakal som, že to bude 
vyrovnanejšie. K zápasu sme pristúpili zodpovedne, chlapci hrali naplno, robili to čo mali a súperovi sme 
nedovolili, aby sa dostal do zápasu. Každé víťazstvo je dobré, najmä takýmto vysokým rozdielom. Stále je však 
iba základná časť, dôležité stretnutie prídu až potom. Je super, že vedieme tabuľku takýmto rozdielom, ale na 
druhej strane, už by sme potrebovali aj prehrať. Nie je to úplne dobré, keď pred play off nepoznáme, aké je to 
prehrávať. Mohlo by nám to ublížiť a musíme byť pripravení aj na prehru. Mám pocit, že už niektorí hráči k tomu 
pristupujú laxnejšie a niekedy to v určitých fázach zápasu nie je ideálne,” zhodnotil duel tréner víťazného tímu Jan 
Holovka. Kouč ŠK Lido Roland Bluska sa k zápasu napriek vysokej prehre postavil konštruktívne. “Vedeli sme, že 
kvalita súpera je vysoká. Vstup do zápasu sme nezvládli. Z môjho pohľadu však bolo v zápase aj veľa dobrých 
vecí, na ktorých pracujeme a vidím, že fungujú. Myslím si, že 1. FBC Trenčín je momentálne najkomplexnejšie 
mužstvo, aké v extralige máme. Výsledok nás až tak nemusí trápiť, pretože stále je to iba základná časť,” uviedol 
najlepší slovenský tréner podľa ankety SZFB Florbalista roka. V ďalšom dueli Fat Pipe Snipers Bratislava zdolali 
úradujúceho majstra AS Trenčín 4:2. Napriek tomu odchádzali z duelu smutní. Stretnutie totiž poznačila 
nepríjemná situácia, pre ktorú bol zápas na približne 40 minút prerušený. Keď domáci florbalisti po prvej tretine 
odišli do šatne, čakalo ich nemilé prekvapenie. Niekto totiž šatňu vykradol a viacerým hráčom a trénerovi zmizli 
osobné veci a oblečenie v hodnote niekoľko tisíc eur. Prípadom sa už zaoberá polícia, informoval webový portál 
Slovenského zväzu florbalu. Na druhé miesto poskočili hráči Tsunami Záhorská Bystrica, ktorí v Tvrdošíne 
zvíťazili nad Nižnou 9:6. Vo východniarskom derby medzi domácim Mikulášom Prešov a ATU Košice sa tešili 
hostia, ktorí vyhrali 8:4. Rozhodla o tom prostredná tretina, v ktorom hráči ATU strelili päť gólov a inkasovali iba 
raz. “Hneď od začiatku zápasu sa do nás súper pustil naplno, ale snažili sme sa poctivo brániť. V druhej časti 
sme rýchlo vyrovnali a na ihrisku sme si vytvárali šance, ktoré sme, žiaľ, nepremenili. Následne nám aj vďaka 
vylúčeniam dochádzali sily, z toho sme inkasovali veľa gólov a to rozhodlo. V tretej časti sme sa snažili výsledok 
aspoň skorigovať,” povedal tréner zdolaného družstva Peter Čaja. Ďalší dôležitý triumf dosiahli žilinské “kobylky”. 
Grasshoppers uspeli na pôde nováčika z Púchova 12:6. sobota FBK Púchov - FBC Grasshoppers AC Uniza 
Žilina 6:12 (2:2, 2:2, 2:8) TJ A FbO Nižná - Tsunami Záhorská Bystrica 6:9 (2:1, 2:4, 2:4) FK Florko Košice - FbC 
Young Arrows Spišská Nová Ves 14:7 (6:3, 2:2, 6:2) FBC A4ka Mikuláš Prešov - FaBK ATU Košice 4:8 (0:1, 1:5, 

3:2) nedeľa Fat Pipe Snipers Bratislava - AS Trenčín 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) ŠK Lido Prírodovedec - 1. FBC Trenčín 
3:13 (0:6, 2:4, 1:3) 

1. 1. FBC Florbal Trenčín 12 12 0 0 0 141:53 36 2. Tsunami Záhorská Bystrica 12 8 0 1 3 86:66 25 3. FK 
Florko Košice 12 6 2 2 2 93:74 24 4. ŠK Lido Prírodovedec 12 7 1 1 3 81:69 24 5. FaBK ATU Košice 12 7 1 1 3 
91:60 24 6. TJ A - FbO Nižná 12 6 0 1 5 63:64 19 7. Florbalový klub AS Trenčín 12 4 2 1 5 65:77 17 8. FBC 
Grasshoppers AC Uniza Žilina 12 4 1 1 6 97:82 15 9. Fat Pipe Snipers Bratislava 12 4 1 1 6 68:84 15 10. FBC 
A4ka Mikuláš Prešov 12 3 1 1 7 79:88 12 11. FBK Púchov 12 1 1 0 10 64:111 5 12. FbC Young Arrows Spišská 
Nová Ves 12 0 0 0 12 57:157 0 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Slovenská „dvadsiatka” už aj s hráčmi zo zámoria. Petrovický: Sme 

presvedčení, že prišlo viac kvality 
[16.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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https://sport.aktuality.sk/c/426487/hokej-slovensko-u-20-robert-petrovicky-slovenska-dvadsiatka-uz-aj-s-
hracmi-zo-zamoria-petrovicky-sme-presvedceni-ze-prislo-viac-kvality 

 
 

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. Na pondelňajšom zraze sa 
trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte na útočníka Maxima Čajkoviča. 

Prečítajte si tiež 
MS v hokeji U20: Všetko, čo potrebujete vedieť o šampionáte 
Na SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v 

Česku. 
Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. 

Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom 
a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. 

„Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť 
pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča,” uviedol Petrovický. Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, 
ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. „Chalani podávali dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú 
pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý,” povedal Petrovický. 

Zraz hokejistov Slovenska do 20 rokov. Zdroj: hockeyslovakia.sk 
Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v 

reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: „Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, 
prvoradý je tímový úspech.” 

V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v 
Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným 
z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. 

Prečítajte si tiež 
MS v hokeji U20: Kompletný program turnaja 
Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 

asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: 
„Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré.” 

Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho 
najbližší. „Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme 
nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, 
čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča,” dodal Okuliar. 

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.) 
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 

https://sport.aktuality.sk/c/426487/hokej-slovensko-u-20-robert-petrovicky-slovenska-dvadsiatka-uz-aj-s-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-sme-presvedceni-ze-prislo-viac-kvality
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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_Kurzove_Zvyhodnenie’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Petrovický privítal hráčov zo zámoria, očakáva vyššiu kvalitu 
[16.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Reprezentácie; 00:00; TASR] 
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Na pondelňajšom zraze sa trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov. 
ŽILINA. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. 
Na pondelňajšom zraze sa trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte na 

útočníka Maxima Čajkoviča. 
Na SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v 

Česku. 
Odišli piati 
Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. 
Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom 

Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. 
“Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť 

pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča,” uviedol Petrovický. 
Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. 
“Chalani podávali dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú pokračovať. Ale každý post je veľmi 

dôležitý,” povedal Petrovický. 
Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v 

reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: “Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, 
prvoradý je tímový úspech.” 

Okuliar potrebuje čas na aklimatizáciu 
V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v 

Žiline stretnú s Ruskom. 
Súvisiaci článokOlympijský tím si poradil so slovenskou dvadsiatkou, úspešný debut zažil ruský rodák Čítajte 
Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným z hráčov, ktorí by mali 

ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. 
Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 

asistencií. 
Po prvom tréningu sa cítil dobre, ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: “Dobré 

to bolo, musím ešte rozmotať nohy. Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré.” 
Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho 

najbližší. 
“Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme nejaké 

veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, čo 
viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča,” dodal Okuliar. 

Káder SR 20 pred prípravnými zápasmi proti Česku a Rusku: 
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 

https://sport.sme.sk/c/22284884/petrovicky-privital-hracov-zo-zamoria-ocakava-vyssiu-kvalitu.html


ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes (WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA 

Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.) 
[Späť na obsah] 

 
 

21. SR už aj s hráčmi zo zámoria, Petrovický si sľubuje viac kvality 
[16.12.2019; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; TASR/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/sr-uz-aj-hracmi-zo-zamoria-petrovicky-slubuje-kvality/1989882 

 
 

Žilina 16. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) 
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. Na pondelňajšom zraze sa 

trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte na útočníka Maxima Čajkoviča. Na 
SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v Česku 

Na snímke hlavný tréner SR20 Róbert Petrovický 
Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. 

Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom 
a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. „Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o 
tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča,“ uviedol Petrovický. 

Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. „Chalani podávali 
dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý,“ povedal Petrovický. 
Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v 
reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: „Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, 
prvoradý je tímový úspech.“ 

V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v 
Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným 
z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 
dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, 
ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: „Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. 
Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré.“ 

Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho 
najbližší. „Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme 
nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, 
čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča,“ dodal Okuliar. 

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: 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] 

 
 

22. Slovenskí mladí hokejisti sú už aj s hráčmi zo zámoria 
[16.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/slovenski-mladi-hokejisti-su-uz-aj-s/436128-clanok.html 
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Maxim Čajkovič. Foto: TASR/AP 
Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. 
Žilina 16. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo 

zámoria. Na pondelňajšom zraze sa trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte 
na útočníka Maxima Čajkoviča. Na SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná 
nominácia na svetový šampionát v Česku. Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretl i v piatok s 
Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7. Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa 
rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. 
“Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť 
pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča,” uviedol Petrovický. Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, 
ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. “Chalani podávali dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú 
pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý,” povedal Petrovický. Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na 
šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: 
“Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, prvoradý je tímový úspech.” V nedeľu 22. 
decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v Žiline stretnú s 
Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným z hráčov, ktorí 
by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar. Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 dueloch WHL za tím 
Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, ale ešte podľa 
vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: “Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. Bol som pár dní 
doma, takže už je to celkom dobré.” Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. 
Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho najbližší. “Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. 
Sme bojovný tím, nemáme nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. 
Pokúsim sa robiť to najlepšie, čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča,” dodal Okuliar. 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: 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] 

 
 

23. Vianočné dvojčíslo MY Turčianskych novín bude večer už v predaji 
[16.12.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Spravodajstvo; 00:00; Roman Kopka] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22284977/vianocne-dvojcislo-my-turcianskych-novin-bude-vecer-uz-v-
predaji.html 

 
 

Vyberáme z obsahu vianočného dvojčísla. 
V MY Turčianskych novinách si prečítate napríklad aj toto: 
VIANOČNÉ TRHY ŽILINE ZÁVIDÍME 
Vianočné trhy lákajú ľudí najmä pre atmosféru. U nás v Martine sú tradične umiestnené na Divadelnom 

námestí. Ohlasy na ne sú rôzne, okrem pozitívnych je aj veľa kritických. 
NA LYŽOVAČKU SI TREBA EŠTE POČKAŤ 
Lyžiarske strediská ešte sezónu neotvorili, no svahy sa už pokúšajú postupne zasnežovať. Avšak počasie im 

nepraje, na toto obdobie je aj na horách príliš teplo. 
ROZHOVOR S JÁNOM DANKOM 
Primátor Martina nie je s prvým rokom vo funkcii spokojný, aj keď sa najmä v športovej infraštruktúre veľa 

zlepšilo. Prioritou budúceho roka bude MHD. 
((piano)) 
NETRADIČNÉ DARČEKY POD STROMČEK 
Fantázii sa medze nekladú i Turčania dokážu na Vianoce svojich najbližších poriadne prekvapiť. Niečo o tom 

vedia i na plastickej chirurgii aj na letisku v Tomčanoch. 
STAROSTOVIA S DRUHÝM POVOLANÍM 

https://myturiec.sme.sk/c/22284977/vianocne-dvojcislo-my-turcianskych-novin-bude-vecer-uz-v-predaji.html
https://myturiec.sme.sk/c/22284977/vianocne-dvojcislo-my-turcianskych-novin-bude-vecer-uz-v-predaji.html


Starostka Socoviec je zdravotná sestra, richtár z Rakova slúži na železnici ako výpravca a starosta Blatnice si 
z úradu odskočí občas do divadla. No nie do hľadiska, ale na javisko. 

VIANOČNÝ ŠPECIÁL 
V rozšírenom vydaní si prečítate rozhovory so zaujímavými ľuďmi z Turca, napríklad s herečkou Janou 

Oľhovou, či atlétkou Luciou Hrivnák Klocovou. V horoskope sa dozviete, čo vás čaká v roku 2020 a vo voľnom 
čase potešia i krížovky. 

ŠPORT 
Aj športovci majú svoje rituály. Tie svoje nám prezradil tréner martinských futbalistov Pavol Šuhaj. 
Hokejisti po prvý raz v sezóne zdolali Capitals Bratislava, uspeli aj v Dubnici, opäť však prehrali v Spišskej 

Novej Vsi. 
[Späť na obsah] 

 
 

24. 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 

 
 

V predohrávke 29. kola SHL privíta Bratislava Capitals tím HK Levice. Capitals sú na čele tabuľky iba o skóre 
pred Topoľčanmi. Tímy sa v aktuálnej sezóne stretli trikrát, vo všetkých prípadoch zvíťazili domáci. Ako tomu 
bude dnes sledujte ONLINE na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
16.12.2019|18:30|Slovenská hokejová liga (SR)|29. kolo 
Bratislava Capitals 
HK Levice 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
54’ T. Varga (Juriga / Šalka), 42’ Lukáčik (Vašaš / R. Varga), 40’ Buc (R. Varga / Vašaš), 26’ Bača (T. Varga / 

Hudec), 01’ Klučiar (T. Varga / Buc) 
Online prenos 
Domáci Capitals v tretej tretine žiadny obrat nepripustili, naopak, skóre ešte navýšili. V záverečnej časti 

skórovali Buc, Lukáčik aj Tibor Varga a to znamená že víťazia celkovo 5:0. 
Koniec zápasu. 
58:39 
Smolka prihrával na malom priestore, Pavličko vytiahol fantastický zákrok proti Danišovskému! 
57:56 
Martinelli nahodil puk na bránu a narobil hosťom poriadne problémy, pred bránou bolo husto, Vašašovi sa 

skórovať nepodarilo, Pavličko úspešne zasiahol. 
57:26 
Hosťom sa podarilo dostať puk do stredného pásma, zdalo sa, že Martinelli ho ešte zachytí, no je pískané. 
55:50 
Vylúčenie v tíme HK Levice (Cebák – 2 min., krosček). 
54:36 
Striedanie v tíme HK Levice: z ihriska odchádza Kožiak, prichádza Pavličko. 
54:36 
HC Bratislava Capitals dáva gól! 
TIBOR VARGA si spracoval prihrávku na útočnej modrej, išiel sám na Kožiaka a prekonal ho peknou prudkou 

strelou švihom. 
Asistencie: Matúš Juriga, Michal Šalka 
53:08 
Vorobjov ideálne prihral Kropotinovi, ktorý sa dostal do samostatného nájazdu, skúsil strelu, no Hamerlík jeho 

pokus zlikvidoval betónom! 
51:55 
Klučiar pred bránou nechtiac zbúral Kohúta, ktorý sa pozeral inde a vôbec ho nevidel. Hráč Levíc sa po chvíli 

postavil na nohy a bude v poriadku. 
50:49 
Kožiak podržal svoj tím aj v ďalšej situácii, opäť v tom mal prsty aktívny Hudec, ktorý nastreľoval puk na 

bránu. 
50:27 
Prečíslenie domácich dva na jedna, Hudec mal na druhej strane R. Vargu, no zakončoval sám, Kožiak 

predviedol fantastický zákrok lapačkou! 
48:28 

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


Hostia predsa len ukazujú snahu streliť aspoň jeden gól. Jankovič vyhadzuje puk cez všetky čiary, hra sa 
sťahuje pred domáceho gólmana. 

46:16 
Hamerlík kryl strelu pravým betónom, k vyrazenému puk sa dostal Mihálik, no puk opäť skončil na 

Hamerlíkovi. 
46:01 
Hvizdoš zvládol súboj jedna na jedna, prihral Königovi, ktorý si vytiahol Hamerlíka von z brány, no chýbal mu 

aj kúsok šťastia, nedokázal zasunúť puk do brány! 
45:04 
Capitals sú už v plnom počte a Hamerlík si ani nezachytal. Ťažko očakávať, že by hostia ešte dokázali zápas 

zdramatizovať. 
44:10 
Domáci sa bránia úplne bez problémov, Mrázikovi puk utiekol, dopredu išiel R. Varga, ale píska sa ofsajd. 
42:52 
Vylúčenie v tíme HC Bratislava Capitals (Klučiar – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku). 
42:30 
HC Bratislava Capitals dáva gól! 
Lukáčik vystrelil od mantinelu, pred bránou bola dvojica Vašaš, R. Varga, udalo sa, že puk skončil za 

Kožiakovým chrbtom po teči jedného z nich, no ako strelec gólu je zatiaľ vedený obranca VLADIMÍR LUKÁČIK. 
Asistencie: Filip Vašaš, Róbert Varga 
40:14 
HC Bratislava Capitals dáva gól! 
Domáci strieľajú v tretej tretine veľmi rýchly gól a to je poriadna facka pre Levice! R. Varga potiahol puk popri 

mantineli po ľavej strane, medzitým si DÁVID BUC nakorčuľoval na ľavú žŕdku a osamotený skóroval strelou z 
prvej! 

Asistencie: Róbert Varga, Filip Vašaš 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 
V druhej tretine sme videli taktiež jeden gól, opäť ho strelili domáci, konkrétne obranca Bača. Levice si vytvorili 

niekoľko šancí, žiadna sa však nedala nazvať gólovou. Majú však celú tretiu tretinu na to, aby s výsledkom niečo 
urobili a zápas zdramatizovali. Či sa im to podarí, dozvieme sa približne od 20:10. 

40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:29 
Slovák skúsil strelu švihom, mieril dobre, no Kožiak si dal pozor a jeho pokus zneškodnil. 
38:37 
Vašaš na dvakrát neuspel zoči-voči Kožiakovi. Puk tečoval do gólmana hostí, ktorý zlikvidoval aj jeho 

následnú dorážku. 
37:55 
Juriga napriahol, zostrelil však svojho spoluhráča T. Vargu, ktorý s grimasou odchádza na hráčsku lavicu. 
37:23 
Viacero nepresností predvádzajú hokejisti oboch tímov, všetko je však zatiaľ otvorené. Domáci vedú o dva 

góly. 
36:19 
Selleck nespracoval Birovu prihrávku, na druhej strane neuspel Novák. 
35:16 
Kropotin mohol strieľať, hľadal však ešte Mihálika, no jeho zakončenie nesmerovalo medzi tri žrde. 
34:44 
Biro zobral puk protihráčovi a ten opäť končí až za hosťujúcou bránou. 
34:02 
Domácim sa podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary. Levičanom sa nedarí. 
33:22 
Vylúčenie v tíme HC Bratislava Capitals (Selleck – 2 min., hákovanie). 
31:54 
Vorobjov hľadal na druhej strane Kropotina, ten sa ale k puku nedostal. Domáci sa akoby prestali tlačiť 

dopredu a nechávajú hrať súpera. 
30:20 
Opäť sledujeme zakončenie Levíc, Novák však našiel len Hamerlíkovu lapačku, to bola lahôdka pre 

domáceho brankára. 
28:46 
V predbránkovom priestore zostal úplne voľný Klenko, ktorému spoza brány prihral Vorobjov, no v poslednej 

chvíli tam vložil hokejku domáci brániaci hráč a Klenko tak ani neohrozil bránu! 
28:09 
Situácia dva na dva, Slovák ešte chcel prihrať korčuľujúcemu spoluhráčovi Selleckovi, ale nedopadlo to 

ideálne, Selleck bol pokrytý. 
26:56 
HC Bratislava Capitals dáva gól! 



T. Varga si počkal na moment, kedy si MATEJ BAČA nakorčuľuje medzi kruhy a adresoval mu prudkú presnú 
prihrávku, ktorú Bača zúžitkoval na vsietenie gólu do hornej časti brány! Kožiak nemal nárok. 

Asistencie: Tibor Varga, Denis Hudec 
26:08 
Hudec sa ocitol v dobrej šanci, ale strelou švihom hosťujúceho gólmana neprekonal! 
24:23 
Hra je prerušená pre ofsajd. Zatiaľ v druhej tretine čakáme na vážnejšiu šancu či gól. 
23:29 
Birovu strelu tesne pred gólmanom tečoval R. Varga, puk si ale nenašiel cestu do siete. Nepresadil sa ani 

Vašaš pri druhej žŕdke. 
22:16 
Strela švihom z pravej strany mierila priamo na Hamerlíka, puk ale napokon preletel ponad bránu. Hra sa 

rýchlo presunula na druhú stranu klziska. 
21:20 
Selleck prihral na modrú čiaru, následný strelecký pokus Kožiak kryl, mal odkrytý výhľad. 
20:55 
Kožiak pomohol svojím spoluhráčom s rozohrávkou, tí však puk vyhodili na zakázané uvoľnenie. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 
V úvodnej tretine sme boli svedkami jedného gólu, už v 2. minúte ho vsietil domáci Klučiar. Capitals boli 

jednoznačne lepším tímom a zaslúžene vedú. 
Druhá tretina sa začne približne o 19:19. 
20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:59 
Ešte jedna šanca, mal ju T. Varga, jeho strela však letí mimo troch žrdí. 
19:03 
Takmer neustále sa hrá v blízkosti Kožiaka, Hamerlík na druhej strane veľa práce doposiaľ nemal. 
17:28 
Slovák výrazne zrýchlil a takmer spracoval puk, išiel by skoro do samostatného nájazdu, no nestalo sa. Levice 

mali šťastie. 
16:32 
Domáci si nerozumeli v rozohrávke, ale puk nestratili na dlho, získal ho Danišovský a môže ísť dopredu. 
15:06 
Na druhej strane Biro tečuje strelu hráča Levíc na ochrannú sieť, Hamerlík zasahovať nemusel. 
14:33 
Kožiak odolal strele bezprostredne po buly a zlikvidoval aj dorážku. Svoj tím drží nad vodou. 
14:24 
Selleck hľadal Slováka, ale jeho bekhendová prihrávka cez os ihriska neprešla. 
13:56 
Kropotin sa nedokázal dostať cez Jurigu, ten mu pri mantineli zobral puk. 
12:54 
Len čo sa hostia ubránili, vyrazili až v štvorici dopredu, ale nepodarilo sa im zakončiť, puk končí v rohu 

klziska, Mrázik skončil na ľade, nevylučuje sa. 
12:13 
Domáci sú rozostavení v útočnom pásme, ale príliš si nerozumejú. Birova následná strela bola zblokovaná a 

Levice vyhadzujú. 
11:22 
Vylúčenie v tíme HK Levice (Romanov – 2 min., podrazenie). 
09:53 
Vašaš prihral na druhú stranu Bucovi, ktorému strela z prvej nevyšla ideálne. 
09:07 
Zahral si aj Hamerlík, pomohol domácim s rozohrávkou. Capitals sú zatiaľ aktívnejším tímom. 
07:18 
Veľká šanca domácich! Slovák prihral za seba medzi kruhy, strelu R. Vargu Kožiak kryl, k dorážke sa však 

dostal Hudec, ktorý zblízka trafil iba bočnú sieť! 
06:16 
T. Varga skúsil strelu z uhla, Kožiak jeho pokus vyrazil. 
05:38 
Vylúčenie v tíme HK Levice (Mihálik – 2 min., nebezpečná výstroj). 
05:08 
R. Varga obišiel bránu , prihral na modrú Martinellimu, ktorého nik nestrážil, no Martinelli puk netrafil ideálne a 

tak nedokázal nebezpečne vystreliť. 
03:53 
Cebák si nakorčuľoval na zadnú žrď, avšak prudkú prihrávku Vorobjeva nedokázal spracovať či usmerniť za 

Hamerlíkov chrbát. 
03:17 



Capitals sa podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary po nepresnej strele Levíc. 
03:01 
Možnosť presilovej hry dostali aj hostia, uvidíme, či budú takí úspešní, ako ich súper. 
02:34 
Vylúčenie v tíme HC Bratislava Capitals (Juriga – 2 min., nedovolené bránenie). 
01:46 
HC Bratislava Capitals dáva gól! 
Domáci tím využíva hneď prvú presilovú hru. T. Varga spätnou prihrávkou našiel medzi kruhmi úplne voľného 

DUŠANA KLUČIARA, ktorý strelou na lapačku prekonal Kožiaka. 
Asistencie: Tibor Varga, Dávid Buc 
01:31 
Levičania sa bránia dobre, dokázali upratať puk cez všetky čiary. 
00:43 
Vylúčenie v tíme HK Levice (Vorobjev – 2 min., hákovanie). 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
HC Bratislava Capitals: Hamerlík – Martinelli, Bohunický, Lukáčik, Biro, Bača, Jankovič, Juriga – Vašaš, Buc, 

R. Varga – Klučiar, Slovák, Selleck – T. Varga, Surovka, Hudec – Šalka, Smolka, Danišovský 
HK Levice: Kožiak – Kohút, Cebák, Štefanka, Novák, Šturdík, König, Svitana, Kudrna – Tužinský, Klenko, 

Hvizdoš – Kropotin, Mrázik, Vorobjev – Gubo, Mihalík, Tábi – Adámik, Romanov, Kováč 
Rozhodca: Valachovič – Šefčík, Šotek. 
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 
5 : 0 16.12.2019 
HK Levice Levice 
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 
Bratislava Capitals Bratislava 
5 : 0 16.12.2019 
HK Levice Levice 
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 
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 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy HK Levice 
Bratislava Capitals Bratislava 
5 : 0 16.12.2019 
HK Levice 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] 

 
 

25. Capitals potvrdili pozíciu lídra. 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 

 
 

Líder Slovenskej hokejovej ligy Bratislava Capitals potvrdil svoje postavenie v pondelkovej dohrávke 29. kola, 
v ktorej na domácom ľade zdolal HK Levice jednoznačne 5:0. 

Bratislavčania dosiahli v prvých dvoch tretinách po góle a v tretej svoje vedenie ešte zvýraznili troma presnými 
zásahmi do levickej siete. Capitals odskočili v tabuľke druhým Topoľčanom na tri body. 

Hráči Spišskej Novej Vsi zvíťazili v zápase 31. kola 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 
29. kolo 
HC Bratislava Capitals – HK Levice 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) 
Góly: 2. Klučiar, 27. Bača, 41. Buc, 43. Lukáčik, 55. T. Varga 
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] 

 
 

26. Výnimočný zástoj v matičných dejinách 
[14.12.2019; Slovenské Národné Noviny; Matica slovenská; s. 7; Pavol MADURA] 

 
 

Pred sto rokmi začali vznikať pr vé miestne odbor y Matice slovenskej 
Pavol MADURA – Foto: archív 
Po vzniku Československej republiky a zmene spoločenskej atmosféry po krutých vojnových rokoch pristúpili 

predstavitelia slovenského národného hnutia aj k obnoveniu činnosti Matice slovenskej (MS) v roku 1919. Popri 
storočnici oživotvorenia matičného spolku si pripomíname aj ďalšiu zásadnú udalosť. Pred sto rokmi sa na 
matičnej pôde začali organizovať prvé regionálne pobočky. V dejinách Matice slovenskej majú matičné miestne 
odbory (MO) výnimočné postavenie. V nich sa združovala členská základňa Matice slovenskej. 

Miestne odbory roztrúsené po celom území Slovenska, no aj za jeho„hranicami“, sa stali ohniskami matičného 
života a kultúry v regiónoch i mestách. Od roka 2019 si súčasné miestne odbory postupne pripomenú storočnice 
svojho vzniku. Naskytá sa mimoriadne vhodná príležitosť slávnostne si pripomenúť a zhodnotiť prácu našich 
predchodcov spred štyroch generácií. Problematika, pôsobenie a aktivity miestnych odborov v regiónoch nie sú 
podnes odborne komplexne spracované a nie je náležite zhodnotený ani ich kultúrno-historický význam. Archív 

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


Matice slovenskej skoncipoval a zastrešuje zriadenie knižnej edície Dejiny miestnych odborov Matice slovenskej. 
Cieľom tohto projektu je systematické vedecké spracovanie dejín jednotlivých MO, najmä z obdobia prvej 
polovice 20. storočia. Primárne zdroje k dejinám MO MS uchováva Archív Matice slovenskej v Martine. Tu sú 
zaradené do archívneho fondu Miestne odbory Matice slovenskej I. Fond dokumentuje pôsobenie vyše tisíc 
matičných miestnych odborov v regiónoch z rokov 1919 – 1951, s presahom do roku 1959. 

NA SPOLKOVOM ZÁKLADE 
Demokratická atmosféra v novom československom štátnom útvare po roku 1918 priniesla viacero 

vymožeností. Jedným z výdobytkov bola aj možnosť slobodného združovania v spolkoch a zakladanie siete 
regionálnych pobočiek. Tie chcela mať Matica už v 19. storočí, lenže uhorské štátne úrady boli proti. Tak vznikla 
aspoň funkcia jednateľov, ktorí udržiavali styky medzi matičným ústredím a členmi. Po obnovení činnosti Matice 
slovenskej na spolkovom základe v roku 1919 sa členské hnutie začalo organizovať v miestnych odboroch Matice 
slovenskej. 

Jedným z vtedajších ťahúňov oživenia matičnej myšlienky bol ani nie tridsaťročný mladík Štefan Krčméry. 
Budúci matičný tajomník chcel pôsobnosť spolku rozšíriť ešte viac ako v predchádzajúcom období. Už krátko po 
obnovení Matice Šrobárovými dekrétmi v januári 1919 formoval na stránkach Národných novín koncepciu jej 
možného smerovania: „Zíde sa v Martine niekoľko učencov a literátov, zvolia si predsedu, zápisníkov, tajomníkov, 
vydajú každoročne Letopis, pár kníh – a nič viac? Nie! Matica musí byť viac, omnoho viac. Matica musí byť 
hýbadlom celej vzdelanosti a kultúry slovenskej, ktorej činnosť pocítia aj najposlednejšie slovenské obce! Matica 
musí mať členov v každej obci; v každom mestečku i dedinke svoje odbočky. Odbočky Matice slovenskej 
zakladať budú po obciach ľudové knižnice, utvoria spevokoly, riadiť budú divadlá a populárne prednášky pre 
vzdelanie ľudu a uvedú ešte mnoho iného. Všetko toto bude z ústredia upravované, hýbané, zveľaďované, lebo 
Matica musí mať pre všetky odvetvia ľudí, ktorí sa výlučne tejto činnosti venujú. A pohne sa slovenská vzdelanosť 
a kultúra v mohutnom, jednotnom prúde…“ 

HÝBATELIA REGIÓNOV 
Krčméryho myšlienky sa do bodky aj realizovali a práve on sa spočiatku v matičnom ústredí venoval 

organizovaniu miestnych odborov, ktoré navštevoval a rečnil na ich podujatiach. Po ustanovujúcom valnom 
zhromaždení MS v Martine v auguste 1919 energický tajomník Krčméry už na druhom zasadnutí výboru MS 17. 
októbra 1919 navrhol zakladanie miestnych odborov a predložil aj ním vypracované stanovy, ktorými by sa riadili. 
Krčméryho návrhy matičný výbor prijal a rozhodol tým o rozšírení matičného organizmu. Podľa stanov MS, 
úradne schválených 5. februára 1920 Ministerstvom s plnou mocou pre správu Slovenska na čele s Vavrom 
Šrobárom, sa členovia spolku združovali v miestnych odboroch, ktoré boli samostatnými právnymi jednotkami a 
mali vlastné orgány. 

ŠÍRENIE VLASTENECTVA 
Miestne odbory sa stali vhodným prostriedkom na šírenie vlastenectva, kultúry, vzdelania i nových vedeckých 

poznatkov do širokých vrstiev spoločnosti. Matičiari v regiónoch sa aktivizovali rôznymi formami práce – zakladali 
knižnice a čitárne, usporadúvali prednášky, podujatia, divadelné predstavenia, slávnosti, kurzy a akadémie. Na 
poli osvety plnili významnú úlohu, boli kultúrno-osvetovým hýbateľom vo svojich regiónoch. V matičných MO sa 
aktivizovali aj v iných oblastiach. Iniciatívu prejavili pri stavaní pomníkov a pamätných tabúľ, ale činili sa tiež vo 
vydavateľskej oblasti. Na miestnej úrovni spolupracovali s osvetovými zbormi, so Živenou, s Československým 
Červeným krížom, so Slovenskou ligou a podobne. 

Matičné členstvo tvorili čestní (schvaľuje valné zhromaždenie), zakladajúci (členovia do roka 1875; členský 
príspevok 1000 Kč; právnické osoby mohli byť len zakladajúcimi členmi), riadni (členský príspevok 500 Kč alebo 
20 Kč ročne) a podporujúci členovia (členský príspevok aspoň 10 Kč ročne). Ak si člen nezaplatil členský 
príspevok, v nasledujúcom roku strácal členské práva. Členstvo v Matici slovenskej prinášalo viacero členských 
výhod. Matica každoročne poskytovala svojmu členstvu podielové knihyz vlastnej vydavateľskej produkcie. 

PRVÉ OHNIVKO 
Historicky prvý MO MS vznikol 2. novembra 1919 v sídle Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine. 

Vznik MO v meste so silnou národno-matičnou tradíciou vyvolával v matičnom ústredí veľké očakávania. Po 
celom území Slovenska sa mali zriaďovať matičné MO, ktoré sa mali stať „… pevnými ohnivami reťaze, ktorá 
zjednotí Slovensko v jeden mohutný kultúrny celok“. Do konca roka sa v priebehu dvoch mesiacov ustanovilo 
deväť miestnych odborov. Po Martine nasledovali Liptovský Mikuláš a Ružomberok (9. novembra), Košice (10. 
novembra), Trenčín (16. novembra), Zvolen a Brezno (22. novembra), Banská Bystrica (30. novembra) a 
posledným bol Užhorod (23. decembra). Budovanie siete regionálnych matičných pobočiek úspešne pokračovalo 
aj v nasledujúcom období. Koncom roka 1923 evidovali v matičnom ústredí sedemdesiatsedem funkčných MO a 
8 439 členov. Za prvých päť rokov činnosti matičiari v regiónoch pripravili 2768 prednášok, 424 akadémií a 
slávností, 295 kurzov a 1051 divadelných predstavení – v súhrne 4538 aktivít. 

VÝRAZNÝ POSUN 
Organizácia členskej základne v dvadsiatych rokoch pritom nebola silnou stránkou Matice. V matičnom 

ústredí v Martine sa MO nevenovala až taká systematická pozornosť. Výrazný posun nastal v roku 1933 
zriadením Členského oddelenia ako pracoviska, ktoré sa výlučne venovalo členskej základni a udržiavalo s ňou 
neustály kontakt. V matičnom ústredí sa postupne utužila disciplína, vykonali revíziu členstva, zaviedli štvrťročnú 
kontrolu evidencie, najmä však platenie členského v prvom štvrťroku. Do ústredia sa odvádzala až 
sedemdesiatpäťpercentná časť členských príspevkov, v MO ostávalo len dvadsaťpäť percent. Zrušila sa 
dovtedajšia možnosť členov organizovať sa buď v miestnych odboroch, alebo priamo v matičnom ústredí. 
Členovia evidovaní v ústredí, ktorí bývali v sídlach odborov, mali prejsť pod evidenciu MO. Podobne každý nový 
člen, v ktorého bydlisku pôsobil MO, mal byť bez výhrad zaradený do MO. V ústredí bolo možné evidovať len 
takých členov, ktorí často menili trvalý pobyt (vojaci, študenti), a takých, ktorí vo svojej obci nemali MO. 



MODERNÝ INFORMÁTOR 
V tridsiatych rokoch začal v Matici vychádzať moderný ilustrovaný časopis Slovensko s rubrikou 

Organizačných zvestí pre členskú základňu, ktorá bola v ňom uverejňovaná v rokoch 1934 – 1943. Od septembra 
1934 vychádzal v mesačnej periodicite a okrem členstva sa zameriaval aj na širokú verejnosť.Na stránkach 
časopisu prinášali informácie o aktivitách spolku, významných udalostiach, propagovali matičnú myšlienku i jej 
knižné vydania, prinášali informácie o stave členskej základne, uverejňovali v ňom súhrnné výročné správy, 
výkazy o činnosti vrátane organizačných pokynov pre MO MS, no aj o ich podujatiach. Časopis vychádzal s 
nákladom až do tridsaťtisíc výtlačkov, pričom členstvo ho získavalo zdarma. V jeho vydávaní sa pokračovalo aj 
napriek tomu, že bol stratovým. Pre Maticu mal všestranný význam pre svoj propagačný a agitačný cieľ. Vydania 
časopisu adresovali vo veľkom aj Slovákom žijúcim v zahraničí, samozrejme, na náklady Matice slovenskej. 

REKORDNÉ ROKY 
Štruktúru Matice slovenskej obohatilo zriadenie matičných sekretariátov, presnejšie sekretariátov MO MS, 

ktoré preberali agendu ústredia. Prvý bol založený v roku 1934 v Bratislave, ďalšie sa zakladali v štyridsiatych 
rokoch, spomeňme aspoň Martin, Trnavu, Nové Mesto nad Váhom, Nitru, Žilinu, Ružomberok, Prešov, no boli 
založené aj v ďalších mestách s početnejšou členskou základňou matičiarov. Medzi ich hlavné úlohy patrilo 
kolportovanie matičných knižných podielov pre členov, inkasovanie príspevkov, obstarávanie organizačných prác 
a poskytovanie informácií z matičnej oblasti. Nové metódy a ich modernizácia, neustála metodicko-inštruktážna 
aktivita a starostlivý kontakt s členstvom, odborníci v riadiacich funkciách a profesionálne odvádzaná práca 
zamestnancov Matice začali prinášať svoje ovocie. Rok 1942 bol pre Maticu rekordný v počte získania nových 
členov. Do jej radov vstúpilo 11 335 nových členov a v tomto roku členská základňa Matice presiahla 
päťdesiattisícovú hranicu. Tak si v matičnom ústredí predsavzali nový cieľ – dosiahnuť stotisícovú členskú 
základňu. O úspešnom roku 1942 v ústredí spočiatku predpokladali, že tak skoro nebude prekonaný, no opak bol 
pravdou a rok 1943 bol v získavaní nových členov ešte úspešnejší (14 930 členov). Do roka 1943 vstúpili s 
heslom V storočnici slovenčiny – 100 000 matičných členov!, no stotisícovú členskú základňu sa podarilo 
dosiahnuť až po vyše desiatich rokoch. Nárast členskej základne sa mohol dosahovať len stálym kontaktom 
členského oddelenia s miestnymi odbormi a aktívnou prácou funkcionárov v nich. Elán v získavaní nových členov 
sa prenášal do regiónov. V štyridsiatych rokoch prebiehalo medzi miestnymi odbormi „súperenie“, a to najmä 
medzi Bratislavou a Martinom. Aj keď sa Martin v počte obyvateľov s Bratislavou nemohol porovnávať, martinskí 
matičiari sa nevzdávali. Bratislavský MO si zas predsavzal dosiahnuť pätnásťtisícovú métu svojho členstva. 
Prírastok členov v Bratislave v roku 1943 bol tritisícpäťsto členov, zatiaľ čo v Martine získali šesťstotridsaťdva 
členov. Aj keď Martinčania nedosiahli také počty ako v Bratislave, svoje výsledky považovali za úspešné aj 
vzhľadom na počet obyvateľov mesta – členmi Matice bolo vyše dvadsať percent Martinčanov, takmer štvrtina 
obyvateľov mesta. Podľa počtu členstva koncom roka 1943 boli na prvých miestach Bratislava (9536 členov), 
Martin (2037), Nitra (1402), Žilina (1233) a Banská Bystrica (1228). 

STÁLE OKLIEŠŤOVANIE 
Rozmach matičného hnutia prerušili ďalšie vojnové udalosti, SNP, prechod frontu a po roku 1945 postupná 

„socializácia“ celej spoločnosti, ktorá zasiahla aj Maticu a jej MO. Po roku 1945 sa síce dosiahla stotisícová 
členská základňa, no ďalšie udalosti boli predzvesťou úpadku. Organizačné zmeny v matičnom ústredí v rokoch 
1949 – 1953 menili Maticu slovenskú na osvetový ústav. Miestne odbory sa vo svojej činnosti mali venovať 
starostlivosti o ochotnícke divadlá, zborový spev, hudobné krúžky, tanečné skupiny a podobné aktivity – národný 
prvok sa z aktivít vytrácal. Nová ideológia socializmu so sebou priniesla nových „hrdinov“, nové významné 
udalosti a medzníky. Tak napríklad matičné ústredie v apríli 1950 vyzvalo MO na usporiadanie osláv Vladimíra 
Iľjiča Lenina pri príležitosti osemdesiateho výročia jeho narodenia. 

PO FEBRUÁRI 1948 
Po februári 1948 nasledovalo systematické okliešťovanie pôsobnosti Matice slovenskej. Najprv v nej zrušili 

vedecké odbory, počas roka 1950 prestal pôsobiť výbor Matice slovenskej. Na zasadnutí Kultúrno-propagačnej 
komisie ÚV KSS 21. marca 1950 rozhodli o zániku členskej základne a osvetová činnosť mala prejsť pod 
jednotné roľnícke družstvá. Pred zlikvidovaním spolkovej základne mala Matica koncom februára 1950 vyše tisíc 
MO a viac ako stotisíc členov. Sieť matičných miestnych odborov zrušila totalitná komunistická moc v roku 1951. 
Od roka 1954 prestala Matica existovať ako spolok a stala sa národnou knižnicou a knihovedným ústavom. 
Problematika, pôsobenie a aktivity miestnych odborov v regiónoch nie sú podnes odborne spracované a nie je 
zhodnotený ani ich historický význam. Obdobie prvej polovice 20. storočia je významné aj vzhľadom na ich 
doteraz najdlhšie pôsobenie. Členská základňa bola opätovne obnovená na istý čas v roku 1968 a znova až po 
roku 1989. 

Autor je riaditeľ Archívu Matice slovenskej. 
—- 
Foto: 
Tajomník MS Štefan KRČMÉRY inicioval zakladanie matičných miestnych odborov. 
Sekretariát Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi 

Zasadnutie delegátov miestnych odborov Matice slovenskej v Martine 1. mája 1937, na ktorom prednáša 
Matúš Černák. Za predsedníckym stolom sedia sprava Jozef Škultéty, Cyril Bodický, Jozef Cíger Hronský a Jozef 
Kobella. 

[Späť na obsah] 

 
 



27. Železnice počas sviatkov a na Nový rok pridávajú mimoriadne vlaky a 

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

 
https://www.omediach.com/tlacove-spravy/16831-zeleznice-pocas-sviatkov-a-na-novy-rok-pridavaju-
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-

Vinohrady 
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20:10 
14:20 
14:

23 
Trn
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19:

40 
19:

42 
14:33 
14:35 
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dov 
19:24 
19:26 
14:45 
14:4

7 
Piešť

any 
19:1

1 
19:1
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6:29 
Ži

lina 
1

7:31 
1

7:34 
16:45 
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5:56 
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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] 
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