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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Majiteľ dal odtiahnuť traktorom z pozemku unimobunku s neželanými 

nájomníkmi 
[18.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 9; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

ZUZANA: „VŠETKO MI POROZBÍJALI. BOLI SME DNU AJ S DEŤMI“ 
Gelnica rieši situáciu so splnomocnencom, padli aj trestné oznámenia. 
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. 

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. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (18. december): El Clásico aj slovenská Tipsport 

liga 
[18.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/426549/sportove-udalosti-dna-18-december-el-clasico-aj-slovenska-tipsport-
liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - DOHRÁVKA 10. KOLA ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
20:00 FC Barcelona – Real Madrid CF / ONLINE >> 
FUTBAL - 16. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
18:30 Bayer Leverkusen – Hertha BSC 
20:30 Eintracht Frankfurt – 1. FC Kolín nad Rýnom 
20:30 SC Freiburg – FC Bayern Mníchov 
20:30 Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07 
20:30 VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 
FUTBAL - 17. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
18:55 Sampdoria Janov – Juventus Turín / ONLINE >> 
20:45 Brescia Calcio – U.S. Sassuolo Calcio 
FUTBAL - OSEMFINÁLE MS KLUBOV: 
18:30 CF Monterrey – Liverpool FC / ONLINE >> 
FUTBAL - ŠTVRŤFINÁLE CARABAO CUPU (ANGLICKÝ LIGOVÝ POHÁR): 
20:45 Oxford United FC – Manchester City / ONLINE >> 
20:45 Everton FC – Leicester City / ONLINE >> 
21:00 Manchester United – Colchester United / ONLINE >> 
FUTBAL - OSEMFINÁLE FRANCÚZSKEHO LIGOVÉHO POHÁRA: 
18:45 Olympique Lyon – Toulouse FC 
21:05 FC Nantes – RC Štrasburg Alsace 
21:05 Stade Brestois 29 – Girondins Bordeaux FC 
21:05 Le Mans FC – Paríž Saint-Germain 
21:05 Nîmes Olympique – AS Saint-Étienne 
21:05 Amiens SC – Stade Rennes FC 
HOKEJ - 31. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
18:00 HK Poprad – HK Dukla Michalovce / ONLINE >> 
18:00 HC Košice – HC 05 iClinic Banská Bystrica / ONLINE >> 
18:00 MAC Budapešť – HKM Zvolen / ONLINE >> 
18:00 HK Nitra – MHK 32 Liptovský Mikuláš / ONLINE >> 
18:30 HC Slovan Bratislava – DVTK Miškovec / ONLINE >> 
18:30 HC Nové Zámky – Dukla Trenčín / ONLINE >> 
HOKEJ - 28. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
17:00 HK Skalica – HK Martin 
17:30 HK Gladiators Trnava – HC Bratislava Capitals 
17:30 HK Spišská Nová Ves – MsHK Žilina 

18:00 HK 95 Považská Bystrica – HK Levice 
18:00 HC Topoľčany – MHK Dubnica nad Váhom 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Boston Bruins – Los Angeles Kings 
01:00 Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 
01:00 Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators 
01:00 New York Islanders – Nashville Predators 

https://sport.aktuality.sk/c/426549/sportove-udalosti-dna-18-december-el-clasico-aj-slovenska-tipsport-liga
https://sport.aktuality.sk/c/426549/sportove-udalosti-dna-18-december-el-clasico-aj-slovenska-tipsport-liga


01:00 Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks 
01:30 Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 
02:00 Winnipeg Jets – Carolina Hurricanes 
03:00 Calgary Flames – Pittsburgh Penguins 
04:00 Vancouver Canucks – Montreal Canadiens 
04:00 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 
04:30 San Jose Sharks – Arizona Coyotes 
štvrtok ráno: 
01:00 New Jersey Devils – Anaheim Ducks 
02:00 Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 
02:30 St. Louis Blues – Edmonton Oilers 
HOKEJ - KHL: 
12:30 Červená hviezda Kun-lun – Admiral Vladivostok 
17:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod – Barys Nur-Sultan 
17:10 HC Dinamo Minsk – HK Soči 
HOKEJ - 27. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 HC Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 
17:30 HC VERVA Litvínov – HC Kometa Brno 
17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 
17:30 HC Energie Karlovy Vary – PSG Berani Zlín 
18:00 Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec 
18:30 HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Charlotte Hornets - Sacramento Kings 
01:00 Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 
01:30 New York Knicks - Atlanta Hawks 
02:00 New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 
03:00 Utah Jazz - Orlando Magic 
04:30 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 
štvrtok ráno: 
01:00 Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 
01:00 Detroit Pistons - Toronto Raptors 
01:00 Philadelphia 76ers - Miami Heat 
01:00 Washington Wizards - Chicago Bulls 
02:00 Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 
02:00 Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 
03:00 Denver Nuggets - Orlando Magic 
03:30 Dallas Mavericks - Boston Celtics 
04:00 Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 
HÁDZANÁ - 15. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
15:00 HC Štart Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica 
18:00 Tatran Prešov - HC SPORTA Hlohovec 
19:00 ŠKP Bratislava - HKM Šaľa 
VOLEJBAL - SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
19:00 VK Mirand PU Prešov - VK KDS Šport Košice 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Spišská Nová Ves dá na dotácie pre šport budúci rok dvestotisíc eur 
[18.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22285820/spisska-nova-ves-da-na-dotacie-pre-sport-buduci-rok-dvestotisic-
eur.html 

 
 

O výške rozhodne aj atraktivita športu či medaily. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V roku 2020 mesto Spišská Nová Ves podporí športové kluby v meste dotáciou vo 

výške 200-tisíc eur. 
Komisia športu navrhla prerozdelenie čiastky novým spôsobom, v rámci novej koncepcie financovania športu 

na území mesta. 
Kolektívy si z dotácie ukroja sumu 176-tisíc eur, zvyšných 24-tisíc pôjde jednotlivcom. 
Ako informovala vedúca oddelenia školstva Dana Mrnková, dotácia bola pridelená len športovým klubom, 

ktoré vykonávajú výkonnostný šport od krajskej, respektíve regionálnej úrovne a vyššie. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22285820/spisska-nova-ves-da-na-dotacie-pre-sport-buduci-rok-dvestotisic-eur.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22285820/spisska-nova-ves-da-na-dotacie-pre-sport-buduci-rok-dvestotisic-eur.html


„Výsledné sumy boli vypočítané na základe údajov z evidenčných listov športových klubov, ktoré boli 
predložené na oddelenie školstva v stanovenom termíne a v potrebnej štruktúre. Ostatné športové kluby môžu 
požiadať o dotáciu v priebehu kalendárneho roka na konkrétnu aktivitu,“ priblížila. 

Najviac z dotačného balíka si ukroja futbalový, hokejový a basketbalový klub, podelia sa o takmer 140-tisíc 
eur. 

((piano))Rozhodne aj medailové umiestnenie 
Nová koncepcia financovania je dielom športovej komisie a oddelenia školstva. 
Podľa Mrnkovej jej výhodou sú jednoznačne určené kritériá prideľovania peňazí z rozpočtu mesta. 
Ide napríklad o kritérium podľa veku športovcov, úrovne súťaže, medailového ocenenia, popularity daného 

športu, náročnosti športovej prípravy, materiálno-technických podmienok pre šport a podobne. 
„Zaviedol sa prvok zásluhovosti. Kluby budú môcť lepšie predvídať, koľko peňazí môžu dostať na budúci rok. 

Koncepcia bude motivovať kluby, aby sa viac zapájali do reprezentačnej činnosti, mesto bude mať väčší prehľad 
o činnosti klubov,“ zdôraznila Mrnková. 

Nevýhodou je väčšia administratíva pre mesto a zvýšené nároky na rozpočet. 
„Táto koncepcia zatiaľ nemá právne záväzný charakter, čo je pre nás úloha do budúcna, aby to bolo 

udržateľné,“ doplnila vedúca oddelenia školstva. 
Výšku dotácie na základe predloženej žiadosti s uvedením účelu jej použitia navrhuje komisia športu a v 

závislosti od navrhovanej výšky dotácie ju schvaľuje primátor mesta, respektíve mestské zastupiteľstvo. 
Tento typ dotácií nie je limitovaný termínom podania žiadosti. 
Dotácie sa v meste vyplácajú už 13 rokov 
„Myslím si, že nám to môžu závidieť aj iné mestá na Slovensku. Tento systém je vyvážený a férový, navyše 

prináša aj väčšiu kontrolu pridelených peňazí,“ zdôraznil poslanec Tomáš Cehlár (Spoločný klub). 
„Systém dotácií z rozpočtu mesta sme zaviedli pred trinástimi rokmi. Na začiatku bola kritika, že 

rozhadzujeme peniaze mesta, som rád, že sa to rokmi osvedčilo a systém fungoval, i keď je ťažké nastaviť ho 
tak, aby boli všetci spokojní,“ zdôraznil zástupca primátora mesta Ján Volný (Smer). 

„Som rád, že sa komisia i školstvo toho zhostili. Je tu snaha, aj keď tá koncepcia je z väčšej časti akýmsi 
matematickým algoritmom, treba nájsť nejaký kľúč, aby to fungovalo, čo ja osobne veľmi oceňujem,“ doplnil 
primátor mesta Pavol Bečarik (SNS). 

Poslanci v záverečnom hlasovaní jednomyseľne schválili poskytnutie dotácií pre rok 2020 pre športové kluby. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. ÚSPECH RÝCHLOKORČULIAROV 
[17.12.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 35; SH] 

 
 

PREŠOV 
Korčuliari v Prešove to momentálne nemajú ľahké. Za ľadom musia zväčša cestovať do Sabinova, Spišskej 

Novej Vsi či do Košíc. 

Napriek tomu sa majú čím pochváliť. Pretekári PRK Prešovského rýchlokorčuliarskeho klubu odštartovali 
začiatok sezóny v Spišskej Novej Vsi na STEZ CUP-e Olympijské nádeje. Z poľského Sanoku si z jednotlivých 

disciplín priniesli Marek Harkabus dve zlaté, Damián Marcin dve bronzové medaily a Kristína Burdeláková zlato, 
striebro i bronz. V Debrecíne sa v silnej konkurencii darilo Alexandre Marušákovej, ktorá si zo všetkých troch tratí 
priniesla strieborné medaily. 

Ostatní pretekári sa v silnej konkurencii umiestnili v prvých desiatkach a výrazne si zlepšili osobné rekordy. 
Prešovskí rýchlokorčuliari boli úspešní aj v dvoch kolách Slovenského pohára. Na stupne víťazov sa vo svojich 
kategóriách postavili Kristína Burdeláková (kategória E), Ivana Kubíková (kat. C), Damián Marcin (kat. D), Marek 
Harkabus (kat. E), Alexandra Marušákova (kat. F). Do konca roka čaká ešte Prešovčanov 3. kolo Slovenského 
pohára, ktoré sa uskutoční 15. decembra na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. 

Progres vo výkonnosti je viditeľný 
„Konečne sa prejavuje úsilie z tréningového procesu a začíname sa presadzovať aj na medzinárodnej úrovni. 

V konfrontácii s pretekármi so zahraničných klubov bolo vidieť progres vo výkonnosti, každý z našich pretekárov 
si zlepšil osobný čas aspoň v jednej kategórii,“ uviedol predsedu klubu Ján Šťastný na margo výsledkov 28. 
ročníka Santa Claus Cup-u v Budapešti. 

„Vyzdvihnúť by som chcel výkony Mareka Harkabusa a Kristíny Burdelákovej v kategórii Junior E , kde Marek 
obsadil v konkurencii 26 pretekárov druhé miesto a Kristína skončila v konkurencii 24 pretekárok piata. Harkabus 
bol navyše najúspešnejší zo všetkých zúčastnených slovenských pretekárov,“ spokojne dodal Šťastný. 

(SH) 
[Späť na obsah] 

 
 

5. PRVÉ ZMENY POD TATRAMI, NOVÝM MANAŽÉROM MLÁDEŽE OLEJNÍK 
[17.12.2019; Noviny Východu; šport; s. 40; Jakub Bobovič] 



 
 

Hráčsky káder vystužil legionár z Nigérie, ktorý pôsobil vo Vranove. 
POPRAD Vedenie popradského futbalového klubu nezaháľa ani v tomto období. Približne mesiac po skončení 

jesennej časti druhej futbalovej ligy, prichádzajú na rad prvé zmeny. 
Šesták verí v prospešnú spoluprácu 
Novým športovým riaditeľom mládeže FK Poprad sa stal Jozef Olejník. Bývalý profesionálny futbalista, ktorý 

svoju kariéru spojil najmä s pôsobením v Dunajskej Strede, viedol naposledy druholigové Komárno. 
Na jeho lavičke skončil v polovici októbra, kedy sa po prehre 3:1 v Trebišove, rozhodol abdikovať na svoju 

pozíciu. O jeho príchode pod Tatry informuje oficiálna webová stránka klubu. 
„Veríme v to, že Jozef Olejník prinesie ešte väčšiu kvalitu do našej akadémie. Michalovi Mičkovi treba 

poďakovať za ten rok, za ktorý odviedol pre FK Poprad kus práce. Budeme s ním ďalej v kontakte, čo sa týka 
jeho ďalšej pôsobnosti v klube. Jozef Olejník je skúsený tréner, ktorý bol v akadémii Dunajskej Stredy a 
naposledy trénoval Komárno. Je to človek, ktorý je férový a povie presne to, čo si myslí. V Komárne hral s 
mladými hráčmi a vedel ich posunúť na vyšší level. Preto prichádza do nášho klubu a verím, že spolupráca bude 
pre obidve strany prínosom,“ prezradil pre klubový web fkpoprad. sk športový riaditeľ Stanislav Šesták. 

Ostrohy naberal pri Radványim 
Dnes 45-ročný Olejník v minulosti viedol okrem Komárna aj starších dorastencov Dunajskej Stredy a taktiež 

bol asistentom pri prvom mužstve klubu zo Žitného ostrova. V Dunajskej Strede bol počas svojho pôsobenia pri 
prvom mužstve asistentom Mikuláša Radványiho. Spolu s trénerom, ktorý dnes vedie fortunaligové Pohronie, 
odkoučovali 87 stretnutí. 

„Prichádzam do ambiciózneho klubu a to preto, lebo som sa stotožnil s víziami majiteľa klubu Romana 
Dvorčáka a jeho športového riaditeľa Stana Šestáka. Je to mladý klub, ktorý chce na sebe pracovať. Oslovilo ma 
to, chcem prispieť k tomu, aby sme sa posunuli smerom dopredu, čo sa týka výchovy mládeže. Prioritou je 
výchova jednotlivých hráčov, to bude našou spoločnou úlohou,“ povedal Olejník pre klubový web po nástupe do 
funkcie. 

Prvou posilou legionár z Nigérie 
Vedenie popradského klubu nezaháľa ani na poli hráčskom. Prvou posilou sa stal africký legionár Wisdom 

Kanu. Pod Tatry prichádza z treťoligového Vranova nad Topľou, kde strávil jesennú časť aktuálne prebiehajúcej 
sezóny. Svojimi výkonmi zaujal natoľko, že sa vôbec ako prvý legionár dostal do jedenástky roka tretej futbalovej 
ligy. 

Na slovenský futbal je aklimatizovaný, v minulosti pôsobil v Spišskej Novej Vsi, Interi Bratislava a krátko aj v 

Zlatých Moravciach. 
„Kanu bude od januára naším hráčom. Máme vytypované aj ďalšie posily, v tomto má ale hlavné slovo tréner 

A-tímu,“ prezradil pre klubový web Stanislav Šesták. 
Otázka hlavného trénera, ktorú bývalý slovenský reprezentant v službách Podtatrancov načrtol, doposiaľ nie 

je vyriešená. 
„Nový realizačný tím bude predstavený na začiatku zimnej prípravy. Určite v ňom budú Peter Ďuriš, Martin 

Švestka, Daniel Džupir. My veríme tomu, že máme najlepší káder v druhej lige, preto neočakávame žiadne veľké 
zmeny. Chceme, aby sa hráči z U19 posunuli do A-tímu,“ dodal ďalej Šesták. 

V pohári vyzvú Dunajskú Stredu, pripravovať sa budú v Turecku 
Zimnú prípravu na náročnú jarnú časť druhej futbalovej ligy odštartujú Popradčania podľa informácii 

zverejnenej na klubovom webe 8. januára. Okrem prípravy v domácich podmienkach, nebude chýbať herné 
sústredenie v Turecku. To absolvujú modro – bieli od 14 do 23. februára. 

Jarnú časť odštartujú 7. marca vo východniarskom derby proti Košiciam. 
Tri dni predtým ich však čaká ešte o niečo náročnejší súper, v Slovenskom pohári sa predstavia na ihrisku 

Dunajskej Stredy. 
„Keďže v hre sme ostali ako jediný druholigista, tak žreb nám mohol prisúdiť iba ligového súpera, ktorý je proti 

nám favorit. Myslím si, že po Slovane sme dostali druhého najťažšieho možného, opäť na ihrisku súpera. Už som 
to v minulosti spomínal, že radšej by som hral na domácom štadióne, aby aj naši fanúšikovia mohli naživo vidieť 
ligistu. To ma jedine mrzí, že kvôli nim to opäť nevyšlo. No zbrane neskladáme a budeme sa snažiť zaskočiť 
súpera,“ prezradil na margo žrebu pre klubový web stredopoliar Štefan Zošák. 

Na slová Štefana Zošáka nadviazal aj ďalší z hráčov, ktorí si v minulosti zahrali najvyššiu súťaž – Vladimír 
Kukoľ. 

„Ja osobne som rád za tohto súpera. Hlavne z dôvodu, že na Slovensku má tento klub najväčšiu návštevnosť 
a pamätám si atmosféru z poslednej našej konfrontácie, kde ešte nebol štadión dokončený a atmosféra bola 
fantastická, takže máme sa na čo tešiť. Možno mrzí len to, že popradská verejnosť neuvidí naživo prvoligový klub 
na našom štadióne. 

Nemáme čo stratiť a verím, že DAC-u budeme zdatným súperom.“ Jakub Bobovič 
Foto: 
Jozef Olejník Foto: FKPP 

[Späť na obsah] 

 
 



6. NESTAČILI NA ŽILINU 
[17.12.2019; Hornonitrianske noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 47; Redakcia] 

 
 

Handlová si cez týždeň poradila so Spišiakmi. 
EUROVIA SBL 
Žilina - Handlová 97:89 (23:25, 24:21, 23:21, 27:22) 
Handlová: Radukič 23, Mrviš 18, Halada 10, Petráš 9, Jašš 6 (Mitrovič 21, Jankovič 2, Dolník a Mátych 0) TH: 

25/18 - 7/6, Fauly: 1223, Trojky: 9 - 13, Rozhodovali: Ženiš, Šarišský, Hudec 
Povedali po zápase: 
Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Mali sme o niečo menej času na 

prípravu. Žilina bojovala ako jeden tím. Gratulujem Žiline k víťazstvu.“ 
Jakub Petráš, hráč Handlovej: „Myslím si, že prvý polčas bol veľmi vyrovnaný. V tomto zápase padalo veľa 

trojok. Tento zápas nás stál veľmi veľa síl, ale dúfam, že v sobotu budeme pripravení na ďalší zápas.“ 
Handlová - Spišská Nová Ves 83:75 (24:13, 21:26, 19:22, 19:14) 

Handlová: Mitrovič 21, Petráš 17, Mrviš 12, Halada 6, Jankovič 4 (Radukič 21, Jašš 2, Baltus, Dolník a Mátych 
0) Spišská Nová Ves: Nottage 17, Alleyn 15, Maxwell 11, Thompkins 6, Krajňák 5 (Nemčok 15, Kušnirov 4, 

Sewiol 2) TH: 11/8 - 15/11, Fauly: 2113, Trojky: 9 - 6, Rozhodovali: Tomašovič, Lamoš, Bartoš 
Povedali po zápase: 
Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Za nami je dôležité víťazstvo, aj keď s našou hrou spokojný nie som. 

Počas nastávajúcej ligovej pauzy musíme popracovať na mnohých veciach a v novom kalendárnom roku zmeniť 
náš herný prejav.“ 

Jakub Petráš, hráč Handlovej: „Do zápasu sme išli s vedomím, že nás čaká veľmi náročný súboj, pretože 
herný prejav Spišiakov naberá od zápasu k zápasu na kvalite. Zo začiatku sme boli nervózni, čo pripisujem 
dôležitosti tohto zápolenia. Naivnými chybami v obrane aj v útoku sme držali hostí v hre. Napriek tomu sme si 
dokázali vytvoriť dvojciferné vedenie, no v druhej polovici sme ho stratili a súper sa na nás dotiahol. Som rád, že 
sa nám napokon podarilo priviesť stretnutie do víťazného konca. Chcem sa poďakovať našim fanúšikom za 
podporu, aj teraz sme ich na palubovke veľmi cítili.“ 

Ostatné výsledky: Svit - Lučenec 72:74, Levice - Komárno 80:73, Spišská Nová Ves - Inter Bratislava 70:79, 

Inter - Levice 81:75. Zápasy Lučenec - Livce a Komárno-Žilina sa skončili po uzávierke vydania. 
Program: 17.12. o 18.00 h Prievidza - Svit, 22. 12. o 16.00 h Inter - Prievidza, 28.12. o 18.00 h Prievidza-

Levice, 4.1. o 18.00 h Svit-Handlová, Lučenec - Prievidza. 
(basketliga.sk) 
Handlovčania (v bielom) porazili Spišskú Novú Ves o osem bodov. Z MBK Handlová 

[Späť na obsah] 

 
 

7. POTREBOVALI NÁJAZDY 
[17.12.2019; Topoľčianske noviny; šport; s. 38; Redakcia] 

 
 

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
Topoľčianski hokejisti po ďalších troch odohraných zápasov získali na konto len štyri body. Zároveň tak do 

čela súťaže pustili bratislavský Capitals. 
Bratislava Capitals-Topoľčany 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) 
Góly: 2. D. Hudec, 38. R. Varga. Rozhodovali Valachovič - Číž, Staššák, vylúčenia 4:6, presilovky a oslabenia 

0:0, 750 divákov. HC: Kompas - Ďurčo, Huba, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bystričan, Španko, Bulák - Laššo, 
Podstavek, Bečka - Kluka, Tomčák, Miklík - Gergel, Uhnák, Pekarčík - Kubek, Olejník, Špankovič, tréner Ľ. 
Hurtaj. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Myslím si, že Bratislava vyhrala zaslúžene, bola na nás dobre 
pripravená. Mali sme problémy vyrovnať sa s ich fyzickou hrou. Veľká škoda toho nepremeneného trestného 
strieľania v 10. minúte, ktorým by sme sa možno dostali do hry. Bratislava bola jednoznačne lepšia, ukázala svoju 
silu. Tento zápas nám ukázal na čom všetkom máme ešte pracovať, aby sme sa vyrovnali takémuto mužstvu. 

Levice - Topoľčany 3:4sn (0:3, 2:0, 1:0) 
Góly: 21. a 50. E. Piaška, 30. M. 
Mrázik - 4. P. Bečka, 7. A. Podstavek, 15. M. Uhnák, rozhodujúci samostatný nájazd premenil A. Podstavek. 

Rozhodovali Výleta - Kiepeš, Stankovič, vylúčenia 1:2, presilovky 1:0, oslabenia 0:0, 909 divákov. HC: Kompas - 
Huba, Ďurčo, Hřebíček, Kováčik, Bystričan, Hrudík, Bulák, Španko - Podstavek, Laššo, Bečka - Miklík, Tomčák, 
Kluka - Pekarčík, Uhnák, D. Gergel - Špankovič, Kubek, Olejník, tréner Ľ. Hurtaj. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Prvú tretinu sme dominovali, 
vyhrávali sme 3:0. V druhej tretine sme poľavili, súper sa dostal na dostrel. Škoda toho tretieho gólu, na ktorý sme 
v podstate súperovi nahrali sami. Mrzí ma, že sme neudržali trojgólový náskok a namiesto troch bodov sme 



získali iba dva. Bol to síce ťažký zápas, ale mužstvo, ktoré ašpiruje na postup a je na špici tejto ligy, by mal takéto 
zápasy zvládnuť. Musíme sa poučiť z chýb, ktoré sme urobili a ideme ďalej. 

Topoľčany - Žilina 3:2sn (2:0, 0:0, 0:2) 
Góly: 5. M. Hřebíček, 12. M. Miklík, rozhodujúci samostatný nájazd premenil Podstavek - 50. P. Húževka, 54. 

O. Prašil. Rozhodovali Kollár - Číž, Hanko, vylúčenia 2:5, presilovky a oslabenia 0:0, 1037 divákov. HC: Halo - 
Ďurčo, Huba, Hřebíček, Kováčik, Španko, Hrudík, Bulák, Bystričan - Bečka, Laššo, Podstavek - Miklík, Tomčák, 
Kluka - Pekarčík, Uhnák, D. Gergel - Kubek, Olejník, Špankovič. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Maximálne som nespokojný, čo som dal hráčom aj najavo hneď po 
zápase. V druhom zápase po sebe sme stratili náskok. Viedli sme už 2:0, mali sme dať aj tretí gól, no hráči začali 
robiť miestami exhibíciu a zbytočne strácali ľahké puky. Súper sa tak dostával do prečíslení a do šancí. Už po 
druhej tretine som hráčov upozorňoval, že musia hrať koncentrovane a naplno, pretože prípadný inkasovaný gól 
by hostí naštartoval. A to sa aj presne stalo. Nakoniec sme mali aj na mále, mohli sme prehrať v predĺžení i v 
nájazdoch sme mali nôž na krku. Získali sme len dva body, chceli sme tri. Po tomto zápase budeme musieť urobiť 
zmeny v zostave a v najbližšej dobe sa musíme posilniť o nejakých hráčov. Bohužiaľ, niektorí hráči si akoby 
neuvedomovali za koho a kde hrajú. 

Ďalší program: 18. 12. (streda) o 18.00 h: Topoľčany - Dubnica, 20. 12. (piatok) o 18.00 h: Martin - Topoľčany, 
22. 12. (nedeľa) o 17.30 h: Spišská Nová Ves-Topoľčany, 28. 12. (sobota) o 17.00 h: Topoľčany - Pov. Bystrica, 

3. 1. (piatok) o 18.00 h: TO - Skalica. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. FLORBAL 
[17.12.2019; Noviny Stredného Považia; ŠPORT; s. 45; Redakcia] 

 
 

EXTRALIGA MUŽI 
FBK Púchov - Grasshoppers Žilina 6:12 (2:1, 2:2, 2:9) 
Hostia viedli v závere prvej tretiny 0:1, no Púchov v priebehu minúty otočil na 2:1. Pavel v presilovke zvýšil na 

3:1, hostia vyrovnali, no Ševčík v ďalšej presilovke dal na 4:3. 
V tretej tretine dali Žilinčania za sedem minút päť gólov a v 52. min viedli 4:8. Domáci ešte znížili na 6:9, ale 

pri power play inkasovali desiaty gól a súper v závere pridal ešte ďalšie dva. 
Góly: 38. a 52. Ševčík, 17. Fleger, 18. Beriac, 25. Pavel, 55. Daniel Krajči - 36., 50., 52. a 60. Melega, 6. a 26. 

Jančo, 49. a 60. Borik, 45. Škvarna, 49. Miške, 54. Cvacho, 59. Mirt. 
12. kolo: Nižná - Záhorská Bystrica 6:9, Mikuláš Prešov - ATU Košice 4:8, Florko Košice - Sp. N. Ves 14:7, 

Lido Bratislava - FBC Trenčín hrali po uzávierke, Snipers Bratislava - AS Trenčín hrali po uzávierke. 
5. kolo: Záhorská Bystrica - Snipers Bratislava 11:2. 
1. FBC Trenčín 11 11 0 0 128:50 33 2. Záh. Bystrica 12 8 1 3 86:66 25 3. ATU Košice 12 7 2 3 91:60 24 4. 

Lido Bratislava 11 7 2 2 78:56 24 5. Florko Košice 12 6 4 2 93:74 24 6. Nižná 12 6 1 5 63:64 19 7. AS Trenčín 11 
4 3 4 63:73 17 8. Grasshoppers Žilina 12 4 2 6 97:82 15 9. Prešov 12 3 2 7 79:88 12 10. Snipers Bratislava 11 3 
2 6 64:82 12 11. Púchov 12 1 1 10 64:111 5 12. Sp. N. Ves 12 0 0 12 57:157 0 

V sobotu 21. 12. o 18. h hrá Púchov v Spišskej Novej Vsi a v sobotu 4. 1 2020 o 18. h hrá doma s Lido 

Bratislava. 
1. LIGA MUŽI Trnava - Dubnica 6:6 (1:2, 2:0, 3:4) 
Trnava dal prvý gól, ale hostia v závere prvej tretiny získali vedenie 1:2. Domáci rýchlo vyrovnali a v 34. min 

išli opäť do vedenia 3:2. Janiga vyrovnal, ale Trnava v 49. min znova viedla 4:3. Janiga dvoma gólmi v priebehu 
polminúty dostal do vedenia Dubničanov v 51. min 4:5. Dráma pokračovala a Trnava v 57. min viedla 6:5. V 59. 
min zachránil hosťom bod Blažej - 6:6. 

Góly: 5. a 57. Kondla, 49. a 53. Vanta 22. Duran, 34. Siklenka - 44., 51. a 51. Janiga, 17. a 59. Blažej, 14. 
Káčer. 

12. kolo: Hurikán Bratislava - Topoľčany 8:4, Partizánske - Juventa Žilina 10:4, Sabinov - Žltý sneh Košice 
4:10, Rabča - FA Prešov 8:4, Detva - Čadca 15:2. 

1. Trnava 12 8 4 0 68:47 28 2. Detva 12 8 1 3 79:55 25 3. Žltý sneh Košice 12 7 3 2 106:68 24 4. Dubnica 12 
6 5 1 60:51 23 5. Partizánske 12 5 4 3 81:68 19 6. Hurikán Bratislava 12 6 0 6 70:71 18 7. FA Prešov 12 5 2 5 
66:70 17 8. Topoľčany 11 3 3 5 60:66 12 9. Sabinov 11 4 0 7 55:84 12 10. Čadca 12 3 2 7 54:73 11 11. Rabča 12 
3 1 8 64:76 10 12. Juventa Žilina 12 0 1 11 47:81 1 V sobotu 4. 1. o 18.30 h hrá Dubnica v Prešove a v nedeľu 5. 
1. o 14. v Košiciach so Žltým snehom. 

2. LIGA MUŽI Nitra - Dubnica B 4:5 (2:2, 1:1, 1:2) 
Góly: Šebík 2, Gelien, Šťastný, Fiala. 
Sereď - Dubnica B 13:2 (4:1, 5:0, 4:1) 
Góly: Kubo, Šťastný. 5. kolo: Prievidza - Tr. Teplice 8:3, Sereď - Červeník/Leopoldov 8:3, Levice - Hlohovec 

12:3, Hlohovec - Tr. Teplice 9:13, Červeník/ Leopoldov - Nitra 4:6, AS Trenčín B - Prievidza 9:2, AS Trenčín B - 
Levice 5:6. 

1. Nitra 10 8 1 1 76:39 25 2. Sereď 10 7 2 1 74:41 23 3. Levice 10 7 0 3 91:48 21 4. Prievidza 10 5 1 4 65:57 
16 5. AS Trenčín B 9 5 0 4 68:49 15 6. Tr. Teplice 10 4 0 6 59:79 12 7. Dubnica B 10 3 1 6 45:70 10 8. 
Červeník/Leopoldov 10 2 0 8 26:68 6 9. Hlohovec 11 1 1 9 48:101 4 



[Späť na obsah] 

 
 

9. PLAVKYŇA MALÍKOVÁ Z UMB MÁ DVE MEDAILY Z MAJSTROVSTIEV 

SLOVENSKA 
[17.12.2019; Brezno; ŠPORT; s. 46; MZ] 

 
 

Zimná časť plaveckej sezóny vrcholí na národných šampionátoch Slovenska vo všetkých vekových 
kategóriách. Na „štyroch frontoch“ sa postupne predstavujú len tí najlepší pretekári. Juniori už súťažili v Trenčíne, 
starší žiaci v Dolnom Kubíne, mladší žiaci „lovili medaily“ tento víkend v Spišskej Novej Vsi a budúci víkend v 

Šamoríne budú o svoje majstrovské tituly súťažiť dospelí. 
V 25-metrovom bazéne v Spišskej Novej Vsi súťažilo 252 mladších žiakov zo 48 plaveckých oddielov a 

klubov. 
Banskobystrické farby hájilo nakoniec z prijatej šestice pre choroby len kvarteto plavcov z Plaveckého oddielu 

UMB a dvojica plavcov z Plaveckého kempu. 
V celkovom hodnotení podľa percentuálnych zlepšení pretekárov skončili plavci z UMB Banská Bystrica na 

delenom 4. až 7. mieste (z 24 štartov si zlepšili svoje osobné maximá 18-krát), plavci z Plaveckého kempu 
skončili v tomto hodnotení na delenom 31. až 39. mieste (z 8 štartov sa zlepšili 4-krát). 

V kategórii 10-ročných Ema Malíková z UMB Banská Bystrica po bronzovej medaile z letných majstrovstiev a 
jej ďalších šiestich umiestneniach v prvej osmičke (jedno 6. miesto, dve 7. miesta a tri 8. miesta) v „zimnej časti 
sezóny“ svoju medailovú zbierku obohatila o dve bronzové medaily v disciplínach 100 m znak a 100 m polohové 
preteky. V disciplíne 100 m znak ju od striebornej priečky delilo len 7 stotín sekundy. V ďalších dvoch disciplínach 
na 50 m voľný spôsob a 100 m prsia skončila hneď za stupňami víťazov na nepopulárnych štvrtých miestach. 

Svoj progres výkonnosti potvrdila ďalšími umiestneniami (jedno 5. miesto a dve 7. miesta), ktoré sú taktiež 
veľmi dobrými výsledkami. 

Liliana Jankovičová svoje osobné maximá zlepšovala 5-krát (najlepšie umiestnenie 23. miesto v disciplíne 200 
m znak). 

V kategórii 11-ročných si z plavcov UMB Banská Bystrica čo do umiestnenia najlepšie počínal Peter Parižek, 
ktorý sa dva razy umiestnil v prvej dvadsiatke (17. miesto v disciplíne 100 m prsia a 19. miesto na dvojnásobnej 
trati), Viktor Lapin sa umiestnil najlepšie na 17. mieste v disciplíne 200 m znak. 

V kategórii 12-ročných Šimon Baláž z Plaveckého kempu skončil najlepšie na 13. mieste (v disciplíne 50 m 
voľný spôsob) a Lukáš Vaško na 17. mieste (v disciplíne 200 m prsia). 

Plavci UMB - zľava Lapin, Jankovičová, Malíková, Parižek. PKUMB 
Ema Malíková vpravo, 3. miesto 100 m znak. PKUMB 
V akcii Viktor Lapin. Martin Vaňo 

[Späť na obsah] 

 
 

10. PLÁVANIE A VODNÉ PÓLO 
[17.12.2019; Topoľčianske noviny; šport; s. 37; ZH;JAŠ] 

 
 

Bojovali v bazéne 
Plavci absolvovali posledné preteky tohto roku a ženy odohrali prvé kolo Národnej ligy žien vo vodnom póle 

Počas víkendu 6. - 8. decembra 2019 absolvovali topoľčianski športovci preteky v Spišskej Novej Vsi a Národnú 

ligu v domácom bazéne. 
Plavci na východe 
Plavci vycestovali na Mikuláša do Spišskej Novej Vsi, kde sa konali záverečné preteky tohto roku - 

Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v krátkom bazéne. Počas víkendu v Spišskej Novej Vsi PIRANU 

reprezentovali: Fáber, Košelová, Mišuta, Zvozil, Kardoš, Hodál, Minárik. Boli to pre nich finálne preteky v tomto 
kalendárnom roku. Z konkurencie 257 pretekárov priviezli domov spolu štyri medaile, dve strieborné a dve 
bronzové. 

Nikola Košelová získala dve tretie miesta na 100 m prsiami a motýlik a Alex Fáber vyplával dve druhé miesta 
na 100 a 200 m prsiami. 

Slovo trénera, Peter Kupec: 
„Naše vystúpenie hodnotím veľmi pozitívne. Fáber potvrdil, že v prsiarskych disciplínách, okrem Peťkovského 

z Nových Zámkov, nemá konkurenciu. Hodál sa za dva roky svojou tvrdou drinou predral do štvorice najlepších 
krauliarov. Košelová patrí tak isto medzi slovenskú špičku, bohužiaľ jej výkonnosť je veľmi kolísavá. Potešilo ma i 
vystúpenie Mišutu na 800 m kraul. Ostatní plavci Zvozil, Kardoš i Minárik boli hendikepovaní zdravotnými 
ťažkosťami, takže ich príprava na M-SR utrpela na kvalite.“ 



Pólistky bez bodu 
Ženy PIRANA Sport Club Topoľčany odohrali úvodné kolo národnej ligy v domácom bazéne kde sa v priebehu 

víkendu stretli s ŠG Olympia Košice, PVK Vrútky a Slávia UK Bratislava. Topoľčianske ženy ťahali v zápasoch za 
kratší koniec. 

Výsledky: ŠG Olympia Košice - Topoľčany 20:4 (Cebová 2, Maková, Brňová). Topoľčany - Vrútky 12:13 
(Kopcová 3, Cebová 2, Janoušková 2, Maková 2, Lindtnerová 2, Libiaková). Slávia UK Bratislava - Topoľčany 
21:6 (Maková 2, Ružičová, Lindtnerová, Brňová, Kopcová). 

PIRANA SC: Dobrovičová - Ružičková, Cebová, Janoušková, Maková, Lindtnerová, Dubajová, Libiaková, 
Atovičová, Brňová, Kopcová 

Kristína Lindtnerová: 
„Celková spokojnosť z mojej strany nie je, aj keď sme družstvom, ktoré tvoria aj seniorky. Mám preto mieru 

pochopenia, nakoľko sú to dievčatá, ktoré pracujú, majú svoje rodiny a povinnosti, ktoré sa toho týkajú. Staršie 
dievčatá trénujú individuálne, čo to dá. Do budúcna by som bola rada, ak by sme absolvovali viac spoločných 
tréningov, v ktorých natrénujeme herné situácie, keďže sme sa na to dali. Súperi boli takticky, aj technicky lepšie. 
Mrzí ma zápas s Vrútkami, ktorý sme mali dotiahnuť do víťazného konca, avšak prehrali sme ho najtesnejším 
rozdielom12:13. Bol to zápas ako na hojdačke, dokonca sme pár minút pred koncom mali výhodu presilovej hry. 
Niektoré individuálne situácie boli veľmi dobré, ale z celkového pohľadu sme mali zlé prihrávky a zlú streľbu. Do 
procesu na tréningu musíme jednoznačne zapojiť viac práce s loptou. Zvyšné dva zápasy boli jasné v prospech 
súperov, ktoré majú skúsené hráčky a tie sú aj súčasťou reprezentácie. Ale musíme do budúcna zapracovať na 
lepšom výsledku. Oproti poháru sme kvôli zdravotným problémom boli na turnaji v oklieštenej zostave.“ 

Topoľčianske pólistky. Archív klubu 
Plavci. Archív klubu 
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11. PLAVKYŇA MALÍKOVÁ Z UMB MÁ DVE MEDAILY Z MAJSTROVSTIEV 

SLOVENSKA 
[17.12.2019; Banskobystrické noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 46; MZ] 

 
 

Zimná časť plaveckej sezóny vrcholí na národných šampionátoch Slovenska vo všetkých vekových 
kategóriách. Na „štyroch frontoch“ sa postupne predstavujú len tí najlepší pretekári. Juniori už súťažili v Trenčíne, 
starší žiaci v Dolnom Kubíne, mladší žiaci „lovili medaily“ tento víkend v Spišskej Novej Vsi a budúci víkend v 

Šamoríne budú o svoje majstrovské tituly súťažiť dospelí. 
V 25-metrovom bazéne v Spišskej Novej Vsi súťažilo 252 mladších žiakov zo 48 plaveckých oddielov a 

klubov. 
Banskobystrické farby hájilo nakoniec z prijatej šestice pre choroby len kvarteto plavcov z Plaveckého oddielu 

UMB a dvojica plavcov z Plaveckého kempu. 
V celkovom hodnotení podľa percentuálnych zlepšení pretekárov skončili plavci z UMB Banská Bystrica na 

delenom 4. až 7. mieste (z 24 štartov si zlepšili svoje osobné maximá 18-krát), plavci z Plaveckého kempu 
skončili v tomto hodnotení na delenom 31. až 39. mieste (z 8 štartov sa zlepšili 4-krát). 

V kategórii 10-ročných Ema Malíková z UMB Banská Bystrica po bronzovej medaile z letných majstrovstiev a 
jej ďalších šiestich umiestneniach v prvej osmičke (jedno 6. miesto, dve 7. miesta a tri 8. miesta) v „zimnej časti 
sezóny“ svoju medailovú zbierku obohatila o dve bronzové medaily v disciplínach 100 m znak a 100 m polohové 
preteky. V disciplíne 100 m znak ju od striebornej priečky delilo len 7 stotín sekundy. V ďalších dvoch disciplínach 
na 50 m voľný spôsob a 100 m prsia skončila hneď za stupňami víťazov na nepopulárnych štvrtých miestach. 

Svoj progres výkonnosti potvrdila ďalšími umiestneniami (jedno 5. miesto a dve 7. miesta), ktoré sú taktiež 
veľmi dobrými výsledkami. 

Liliana Jankovičová svoje osobné maximá zlepšovala 5-krát (najlepšie umiestnenie 23. miesto v disciplíne 200 
m znak). 

V kategórii 11-ročných si z plavcov UMB Banská Bystrica čo do umiestnenia najlepšie počínal Peter Parižek, 
ktorý sa dva razy umiestnil v prvej dvadsiatke (17. miesto v disciplíne 100 m prsia a 19. miesto na dvojnásobnej 
trati), Viktor Lapin sa umiestnil najlepšie na 17. mieste v disciplíne 200 m znak. 

V kategórii 12-ročných Šimon Baláž z Plaveckého kempu skončil najlepšie na 13. mieste (v disciplíne 50 m 
voľný spôsob) a Lukáš Vaško na 17. mieste (v disciplíne 200 m prsia). 

Plavci UMB - zľava Lapin, Jankovičová, Malíková, Parižek. 
Ema Malíková vpravo, 3. miesto 100 m znak.PKUMB 
V akcii Viktor Lapin. Martin Vaňo 
foto:PKUMB 

[Späť na obsah] 

 
 



12. V DUBNICI ROZHODLI ZLEPENÉ GÓLY 
[17.12.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 46; Roman Brezniak] 

 
 

Martinčanom sa v priebehu 65 sekúnd podarilo dvakrát skórovať. 
MHK Dubnica - HK Vitar Martin 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 
Prvé dva vzájomné duely týchto tímov sa skončili najtesnejším rozdielom. Najskôr doma vyhrala Dubnica 5:4 

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

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

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

Jeho slová sa potvrdili v predposlednej minúte prostrednej časti, keď Dubničania dosiahli kontaktný gól a 
všetko bolo znovu otvorené. 

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

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

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

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

„Obidvaja výborne korčuľujú, takisto sú silní pri mantineloch a v rohoch. Hráme v tomto zložení tuším štvrtý-, 
možno piatykrát a zápas od zápasu je to lepšie,“ pochvaľoval si súhru s kolegami martinský odchovanec. 
Náročnú minisériu stretnutí, ktorá sa začala derby proti Žiline, pokračovala doma proti Capitalas a potom v 
Dubnici, Turčania zakončia meraním síl na ľade Spišskej Novej Vsi. 

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

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

Hokej cez sviatky 
Streda 18. decembra o 17. h: Skalica - Martin Piatok 20. decembra o 18. h: Martin - Topoľčany 
Nedeľa 22. decembra o 16. h: Martin - Trnava Pondelok 30. decembra o 18. h: Martin - Levice 
Piatok 3. januára o 18. h: Považská Bystrica-Martin 
—- 
Foto: 
Ľudo Lettrich Martin odohral proti Dubnici ďalší vyrovnaný zápas. 
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13. MARTIN BRZDILI VYLÚČENIA 
[17.12.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 45; RB] 

 
 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ LIGA 
HK Spišská Nová Ves-HK Vitar Martin 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

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

Nedeľný zápas ale lepšie zvládli Spišiaci. Drvivú väčšinu hracieho času viedli a Turčania tak museli doťahovať 
ich náskok. Situáciu si navyše komplikovali množstvom vylúčení. Inkasovali až desať dvojminútových trestov, 
pričom k nim ešte treba pripočítať vylúčenie Themára na 5+DKZ. Domáci hrali v stretnutí až štyri presilovky o 



dvoch hráčov. Síce až tri z nich prešustrovali, no mrzieť ich to nemuselo, keďže si pomohli dvomi využitými 
početnými výhodami piatich proti štyrom. 

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

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

—- 
Foto: 
Zápasy Martina a Spišskej sa nehrajú v rukavičkách. 
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14. PREŠOVSKÍ ROZHODCOVIA TRIUMFOVALI V KOŠICIACH 
[17.12.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 38; Miroslava Baranová] 

 
 

KOŠICE 
Prešovským rozhodcom a delegátom zápasu sa ako prvým podarilo získať putovný pohár. Myšlienka 

organizovať turnaj rozhodcov a delegátov stretnutia vznikla pred dvadsiatimi siedmimi rokmi. S nápadom prišiel 
bývalý rozhodca československých súťaží a terajší zástupca predsedu komisie rozhodcov Peter Barna. Po 
úspešnom nultom ročníku sa organizovali aj ďalšie. V Košiciach sa tento rok sa uskutočnil už 26. ročník turnaja, 
na ktorom Peter Barna odovzdával po prvýkrát aj putovný pohár. Za piaty triumf ho získali rozhodcovia a delegáti 
stretnutia ObFZ Prešov. 

Suverénne víťazstvo 
Na turnaji štartovalo dokopy desať tímov. Rozdelené boli do dvoch skupín a hrali systémom každý s každým. 

Z A skupiny išli do finále sa bez straty bodu Prešovčania. V troch zápasoch inkasovali len jediný gól. Z „béčka“ 
postúpil ObFZ Svidník. V záverečnom stretnutí, v ktorom sa bojovalo o celkový triumf, boli úspešnejší Šarišania. 
Nad Svidníkom triumfovali suverénne 4:0. 

„Turnaj hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko sa nám opäť podarilo vyhrať. V propozíciách turnaja je napísané, 
že ak daný ObFZ vyhrá turnaj päťkrát, získava putovný pohár. V histórii turnaja sme prvým družstvom, ktorému 
sa toto podarilo. Tešíme sa z toho,“ zhodnotil člen víťazného tímu Jaroslav Nosáľ. 

Prešovčania nenechali nič na náhodu. Na turnaj sa poctivo pripravovali už mesiac dopredu. „Mali sme 
tréningy, ale celkovo hráme spolu často. Posledný mesiac to bolo kvôli turnaju intenzívnejšie.“ 

Rozhodol silný kolektív 
Rozhodcovia a delegáti ObFZ Prešov sa ukázali ako silný kolektív, výborne im vychádzala súhra. „Rozhodol 

najmä kolektív. Hrali za nás mladí chlapci, ktorí sú veľmi šikovní a bez problémov by dokázali zahrať aj vyššie 
okresné súťaže. Sme rozhodcovská rodina, ukázali sme súdržnosť a spolupatričnosť,“ pokračoval Jaroslav Nosáľ, 
ktorý rozhoduje zápasy v štvrtej najvyššej futbalovej súťaži. „Vo finále sme síce vyhrali 4:0. Bol to však veľmi 
emotívne stretnutie, na môj vkus až príliš premotivované. 

Zápas sme však vyhrali a získali putovný pohár.“ 
Na turnaji sa odovzdávali aj individuálne ocenenia. Najlepšie brankárske výkony predviedol Matej Horváth z 

Prešova. 
Zostava Prešova: Dávid Béreš, Martin Filipák, Denis Havíra, Matej Horváth, Marek Havrilla, Šimon Ľaš, 

Kristián Maďar, Jaroslav Nosáľ, Jaroslav Sučka, Tomáš Štefanič, Peter Ziemba. Výsledky: 1. Prešov, 2. Svidník, 
3. Spišská Nová Ves Výsledky skupina A: Michalovce – Humenné 0:1, Trebišov – Prešov 1:2, Spišská Nová 
Ves – Michalovce 2:4, Humené – Trebišov 2:1, Prešov – Spišská Nová Ves, Michalovce – Trebišov 1:1, 
Humenné – Prešov 0:3, Trebišov – Spišská Nová Ves 2:4, Prešov – Michalovce 4:0, Spišská Nová Ves – 

Humenné 5:4. Finále: Prešov – Svidník 4:0. 
Miroslava Baranová 
—- 
Foto: 
Víťazné mužstvo 
Prešovčania spolu s pohármi. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. V KOŠICIACH ODŠTARTOVALA HALOVÁ SEZÓNA VO FUTBALE 
[17.12.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 35; PA] 

 
 



V Košiciach odštartovala halová sezóna vo futbale. Na palubovke sa predstavili mladší žiaci v kategórii U13. 
KOŠICE 
Slovenský futbalový zväz každoročne organizuje pre mladších žiakov v kategórii U13 futbalový turnaj. Do 

turnaja sa môžu prihlásiť kluby s licenciou futbalovej akadémie, útvary talentovanej mládeže a kluby hrajúce I. 
ligu. 

Tento rok sa do tejto súťaže zapojilo dohromady štyridsať klubov. Mužstva z východu boli účinkovali v 
skupinách H, I, J. Každá zo skupín mala po štyri mužstvá. Hralo sa systémom každý s každým dvakrát, na ihrisku 
40 x 20 metrov, 1 x 20 minút. Prvé kolo sa odohralo v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša v Košiciach, kde má 
svoj domovský stánok klub Košice Crows. 

Výsledky 1. kola: 
Skupina „H“: FK Humenné – Lokomotíva Košice 2:0, TJ Partizán Bardejov – MFK Zemplín Michalovce 3:1, FK 

Humenné – MFK Zemplín Michalovce 4:1, Lokomotíva Košice – TJ Partizán Bardejov 0:8, FK Humenné – TJ 
Bardejov 2:5, Lokomotíva Košice – MFK Zemplín Michalovce 0:4, TJ Partizen – FK Humenné 1:2, MFK Zemplín 
Michalovce – Lok. Košice 4:1, TJ Partizan Bardejov – Lok. Košice 2:0, MFK Zemplín Michalovce – FK Humenné 
1:2, Lok. Košice – FK Humenné 1:2, MFK Zemplín Michalovce – TJ Partizán Bardejov 0:2. Poradie: 1. TJ 
Partizan Bardejov 15 bodov, 2. FK Humenné 15 bodov, 3. MFK Zemplín Michalovce 6 bodov, 4. Lokomotíva 
Košice bez bodu. Skupina,,I“: Tesla Stropkov – Slavoj Trebišov 2:0, MFK Snina – FC Košice 0:1, TJ Tesla 
Stropkov – FC Košice 2:2, Slavoj Trebišov – MFK Snina 1:2, Teslo Stropkov – MFK Snina 0:1, Slavoj Trebišov – 
FC Košice 0:5.MFK Snina – Zesla Stropkov 3:0, FC Košice – Slavoj Trebišov 5:0, MFK Snina – Slavoj Trebičov 
2:2, FC Košice – TJ Tesla Stropkov 5:1, Slavoj Trebišov – TJ Tesla Stropkov 0:2, FC Košice – MFK Snina 2:1. 
Poradie: 1. FC Košice 16 bodov, 2. MFK Snina 10 bodov, 3: TJ Tesla Stropkov 7 bodov, 4. Slavoj Trebišov 1 bod. 
Skupina „J“: Tatran Prešov – FK Poprad 1:0, MFK Vranov nad Topľou – Spišská Nová Ves 3:1, Tatran Prešov – 
Spišská Nová Ves 9:1, FK Poprad – MFK Vranov nad Topľou 3:1, Tatran Prešov – MFK Vranov nad Topľou 5:0, 
FK Poprad – Spišská Nová Ves 6:0, MFK Vranov nad Topľou – Tatran Prešov 0:3, Spišská Nová Ves – FK 
Poprad 2:8, MFK Vranov nad Topľou – FF Poprad 1:2, Spišská Nová Ves – Tatran Prešov 1:4, FK Poprad – 
Tatran Prešov0:5, Spišská Nová Ves – MFK Vranov 1:2. Poradie: 1. Tatran Prešov 18 bodov, 2. FK Poprad 12 
bodov, 3. MFK Vranov nad Topľou 6 bodov, 4. Spišská Nová Ves bez bodu. 

Do druhého kola postúpili víťazi jednotlivých skupín – Partizán Bardejov, FC Košice, Tatran Prešov a štvrtým 
postupujúcim z druhého miesta je FK Humenné. 

Druhé kolo sa uskutoční opäť v Košiciach. 
(PA) 

[Späť na obsah] 

 
 

16. SHL liga po tretej štvrtine: Kozáci na svojom mieste a eso z českého rukáva 
[17.12.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 16:44; Ivan Harčár] 

 
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/shl-liga-po-tretej-stvrtine-kozaci-na-svojom-mieste-a-eso-z-
ceskeho-rukava/97052 

 
 

Hokejportal.net vám túto sezónu bude prinášať hodnotenie SHL ligy po uplynutí jednotlivých štvrtín. 
–> 
Obdobie: 19.kolo – 27.kolo (15.11. - 13.12.2019) 
Komentár HP: 
Dlhodobá časť tejto sezóny stojí pred svojou poslednou kapitolou. Už tento týždeň sa rozpúta veľký boj o čo 

najlepšie miestenky pred nástupom nadstavby. Presne o mesiac dospeje základná časť do finále. Zhruba 
tridsaťdňové obdobie bolo nositeľom pomerne zaujímavých udalostí. Prvoligový trh sa z pokojnej hladiny zmenil 
na rozvodnenú rieku. Po prvej reprezentačnej prestávke kluby usilovne nakupovali. Najväčšie osobnosti však 
skončili v sieťach Dubnice, resp. Topoľčian. Domov zamieril veterán Ján Homer a pod Tríbečom sa ukázal 
vicemajster sveta z roku 2012 Michel Miklík. Odchovanec Piešťan si nechal otvorené zadné dvierka, ktoré zavrel 
minulý týždeň. Rozhodol sa, že ostane v druhom najlepšom mužstve až do konca. Jednoznačný favorit súťaže z 
Bratislavy Capitals sa pravdepodobne sám presvedčil, že s pribúdajúcim časom už nebude zbieranie bodov také 
jednoduché, ako v prvých týždňoch ročníka. O čelo sa aktívne handrkuje so “Žochármi” a v krátkom časovom 
slede si stihli prvé miesto párkrát vymeniť. Veľká diera vznikla medzi 3. a 4. priečkou. Považania takpovediac 
zaspali dobu, čo využil ambiciózny Martin na perfektný únik. Aktuálny rozdiel bodov je trinásť. Svoj tieň vo dvoch 
prípadoch prekročila podceňovaná Trnava. Jej obrovský triumf prišiel na štadióne Ondreja Nepelu, kde vyhrala 
4:3. Základ výhry ale položila už v prvej časti hry. Silu domáceho ľadu nedávno pocítili Spišiaci, ktorí 
prekvapujúco zakopli v slovenskom Ríme. Záverečných deväť kôl bude určite sľubovať dramatickú zápletku. 
Nejasná situácia je hlavne okolo 6. miesta. 

Nováčikovia: 
Paradoxne v čase zimného spánku sa k životu prebudili Levice so Žilinou. Pohľad do tabuľky na ich doterajšiu 

bilanciu je v porovnaní s novembrom oveľa priaznivejší. Navrátilec do ligy po trinástich rokoch taktiež ukázal 
aktivitu na prestupovom poli. Do svojich radov získal ostrieľaného zadáka Juraja Cebáka, ktorý bol dlhší čas bez 
práce, keď skončil v Liptovskom Mikuláši. Ten už na juhu Slovensku pôsobil. Na druhej strane ani Vlci nezaspali 

https://www.hokejportal.net/?q=clanok/shl-liga-po-tretej-stvrtine-kozaci-na-svojom-mieste-a-eso-z-ceskeho-rukava/97052
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/shl-liga-po-tretej-stvrtine-kozaci-na-svojom-mieste-a-eso-z-ceskeho-rukava/97052


na vavrínoch. Najskôr sa na “miesto činu” (titul v extralige z roku 2006) vrátil obranca Nádašdi, aby ho o pár dní 
nasledovať aj domáci odchovanec Michal Kokavec. Oba tímy vo veľmi vhodnom čase povstali z mŕtvych a majú 
dosť času na to, aby ešte poriadne premiešali tabuľku. 

Tabuľka po 27.kole SHL ligy: 
zdroj: Ivan Harčár 
Prekvapenia na úkor favoritov: 
19.kolo Žilina - Spišská Nová Ves 2:1 

19.kolo Bratislava - Trnava 3:4 
20.kolo Považská Bystrica - Žilina 2:1 
21.kolo Levice - Skalica 4:2 
22.kolo Považská Bystrica - Topoľčany 5:4sn 
23.kolo Skalica - Dubnica 5:2 
23.kolo Levice - Martin 4:1 
23.kolo Topoľčany - Bratislava 4:1 
26.kolo Skalica - Považská Bystrica 0:3 
26.kolo Trnava - Spišská Nová Ves 2:1 

26.kolo Martin - Bratislava 4:3 
26.kolo Žilina - Dubnica 5:2 
27.kolo Spišská Nová Ves - Levice 3:4pp 

Moment druhej štvrtiny: 
Vo vyšších riadkoch sme spomenuli návrat Kokavca do rodného klubu. Áno, stalo sa to po štvorročnej dobe. 

Avšak jeho príchod domov bol zahalený rúškom tajomstva. To bolo odhalené vo viacerých médiách. Ťažko 
povedať, kto si dal do súvisu jeho osobu s trénerom Jozefom Zavadilom. Medzi oboma sa mal odohrať údajný 
konflikt, ktorý vyústil do fyzického napadnutia. Obe strany to rázne odmietli. Dokonca si slovo zobral aj kapitán 
mužstva Miroslav Kristín, ktorý to iba potvrdil. Pri Váhu ešte ostaneme. Klub dotiahol útočníka Jana Matějku z 
českého Hodonína. 31-ročný neznámy Čech sa hneď stal obľúbencom kabíny. Od svojho nástupu na ľad v 
dubnických farbách zbieral body vo veľkom štýle. Následne sa jeho forma mierne zasekla, ale to sa týkalo celého 
kádra, ktoré malo problémy s maródkou. V konečnom účtovaní 11 zápasov a 8 bodov (6+2) sú úctyhodné 
štatistiky. V tomto prípade je to tzv. eso z českého rukáva. 

Návšteva kola: 
23.kolo Topoľčany – Bratislava 4:1 (0:0, 2:1, 2:0), 3385 divákov. 
Najlepší brankár: 
Erik Kompas (Topoľčany), 95,15% 
Najlepší obranca: 
Michal Novák (Levice), 26 bodov 
Najlepší strelec: 
Marek Slovák (Bratislava), 20 gólov 
Výrok druhej štvrtiny: 
“Určite nepociťujem sklamanie. Samozrejme, chcel som byť súčasťou terajšej zostavy, ale nebol tam žiadny 

záujem a túto kapitolu som uzavrel. Počkám si na nové výzvy,” tvrdil v jednom z našich rozhovorov útočník Dušan 
Klučiar, keď hovoril o nezáujme Bratislavy o jeho služby, kde úspešne hrával dve sezóny. Vtedy by mu ani na um 
neprišlo, že si o pár týždňov znovu oblečie jej dres a stane sa náhradníkom Marcela Holoviča, ktorý je už v 
Nových Zámkoch. 

Kráľ núl: 
Peter Hamerlík (Bratislava), 6x čisté konto 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Šťastné a Veselé Vianoce 
[17.12.2019; aktuality.sk; Pr články; 11:03; Reklamný článok] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/749929/stastne-a-vesele-vianoce/ 

 
 

8 
fotiek v galérii 
Zdroj: Nestville 
Posledný adventný víkend, ktorý pripadne na 20. – 21. decembra 2019 usporiada expozícia Nestville Distillery 

v obci Hniezdne podujatie pod názvom Šťastné a veselé Vianoce. Cieľom organizátorov je vniesť do sŕdc 
návštevníkov čaro Vianoc, ktoré je predovšetkým o rodine a spoločne strávenom čase, na čo sa pri súčasnej 
uponáhľanej dobe častokrát zabúda. 

Prvý ročník vianočného podujatia sa ponesie vo výnimočnom duchu, keďže súčasťou programu bude 
slávnostné otvorenie klziska a unikátnej ľadovej dráhy priamo v areáli Nestville Parku. Krstnými rodičmi sa stanú - 
najlepší slovenský hokejový brankár Ján Lašák, majster sveta z Göteborgu 2002 a milovník detského publika 
Miro Jaroš. Klzisko s rozlohou 450 štvorcových metrov a 100 metrov dlhá ľadová dráha budú prístupné verejnosti 

https://www.aktuality.sk/clanok/749929/stastne-a-vesele-vianoce/


na športové vyžitie počas zimných mesiacov od pondelka do štvrtka v čase od 11.00 hod. do 20.00 hod. a cez 
víkend od 11.00 hod. do 21.00 hod.. Pre tých korčuliarov, ktorí si nestihli kúpiť korčule bude k dispozícii aj 
požičovňa priamo pri klzisku. 

8 
fotiek v galérii 
Zdroj: Nestville 
Príjemnú predvianočnú atmosféru navodí divadelné predstavenie o nenásytnom vandrovníkovi „Vianočný 

Hamčo“, ktorý putuje krajinou a pojedá všetko, čo mu príde pod ruku. Keď vám zaklope na dvere, majte sa na 
pozore, aby vám nezjedol celú chalupu! 

Na festivalovom pódiu vystúpi populárny interpret detskej hudobnej scény Miro Jaroš s vianočným 
repertoárom, ktorý zaspieva v unikátnom prevedení s kapelou. Tradičné vianočné koledy a vinše odznejú v 
podaní folklórneho súboru Ľubovňan, ľudovej hudby bratov Zamiškovcov a obľúbenej domácej kapely SOUL. Do 
spievania kolied budú zapojení aj tí najmenší, ktorých samotný Santa Claus odmení sladkým darčekom. 
Následne spolu s nimi rozsvieti aj dominantu vianočnej výzdoby – viac než deväťmetrový vianočný stromček. 

Počas podujatia bude prebiehať netradičný volejbalový turnaj na snehu, o ktorý je už teraz obrovský záujem. 
Predstaví sa viacero tímov v dvoch kategóriách, mužskej a mužsko-ženskej, tvz. MIX, ktoré budú bojovať o titul 
„Nestville Winter Cup“. Príďte aj vy povzbudiť svojich favoritov a pozrieť sa na prvý ročník domáceho šampionátu 
v snežnom volejbale. 

O dokonalý zážitok sa postará Krasokorčuliarsky klub Spišská Nová Ves s vianočným vystúpením, ktorého 

história sa spája až s rokom 1973. Podujatie bude spestrené veľkolepým ohňostrojom, detskou zónou s tvorivými 
dielňami a vianočnými súťažami pre všetky vekové kategórie. Najpozoruhodnejšou bude práve súťaž na ľade, z 
ktorej si víťazi odnesú dresy slovenskej hokejovej reprezentácie podpísané hokejovou legendou Jánom Lašákom 
a samozrejme, prvú slovenskú Nestville Whisky. 

Tešíme sa na vašu návštevu a veríme, že čaro predvianočného obdobia prežijeme spoločne šťastne a veselo 
20. – 21. decembra 2019 v Nestville Parku! 

8 
fotiek v galérii 
Zdroj: Nestville 
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18. Spišská Nová Ves bude hospodáriť s nižším rozpočtom 
[17.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22285878/spisska-nova-ves-bude-hospodarit-s-nizsim-rozpoctom.html 

 
 

V pláne je viacero investičných akcií. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves bude na budúci rok hospodáriť s o čosi nižším rozpočtom. 

Súvisiaci článokNovovešťania si priplatia za smeti aj na dani z nehnuteľností Čítajte 
Na minulotýždňovom rokovaní mestskí poslanci schválili výšku rozpočtu na úrovni takmer 36 miliónov eur, čo 

je zhruba o 1,6 milióna eur menej, ako v tomto roku. 
Uviedla to vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Iveta Topoliová s 

tým, že dôvodom zníženia je viacero schválených projektov v tomto roku, ktoré si vyžiadali značné finančné 
prostriedky. 

“Ide napríklad o obnovu zimného štadióna či kúpaliska, detské ihriská, opravu telocvične pri Základnej škole 
na Komenského ulici i opravu športovej haly a ďalšie projekty,” vymenovala. 

Investície mesta 
Hlavnými prioritami mesta na budúci rok sú najmä investície do výstavby cyklotrás, dokončenie rekonštrukcie 

futbalového štadióna, modernizácia atletického štadióna, prestrešenie malej ľadovej plochy na zimnom štadióne, 
ale aj rekonštrukcia strojovne a výmenníkovej stanice na kúpalisku či dopravné prepojenie ulíc Starosaská a 
Matuškova. 

"Medzi najväčšie investície, ktoré má mesto v pláne, patrí napríklad budovanie cyklistickej radiály od 
Duklianskej ulice cez železničnú a autobusovú stanicu až na sídlisko Západ, na čo máme schválené externé 
zdroje vo výške 210 000 eur. Okrem toho sa uchádzame o zdroje na projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej 
Novej Vsi s nákladom na úrovni 767 000 eur, ale aj na cyklistický chodník medzi Ferčekovcami a Novoveskou 

Hutou za 747 000 eur, či na prestavbu chodníka pri bývalých kasárňach, kde sú náklady na úrovni 345 000 eur. V 
pláne je tiež rekonštrukcia futbalového štadióna za 1,35 milióna eur, rekonštrukcia Javorovej ulice a dostavba 
parkovacích plôch, rekonštrukcia schodiska k sedemstoročnici na sídlisku Tarča, či obnova chodníkov v prípade 
naplnenia rozpočtu z rezervného fondu," doplnil vedúci oddelenia dopravy a výstavby na MsÚ Milan Mucha. 

Dlh mesta 
V rezervnom fonde mesta je aktuálne 751 000 eur, plánovaný zostatok ku koncu roka je 509 000 eur. 
Mesto na budúci rok neuvažuje čerpať úverové zdroje, aktuálne tvorí dlh mesta 20,9 % skutočných bežných 

príjmov samosprávy dosiahnutých v roku 2018. 
[Späť na obsah] 
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19. Spišská Nová Ves bude v budúcom roku hospodáriť s nižším rozpočtom 
[17.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-bude-v-buducom-roku-hospodarit-s-nizsim-rozpoctom-
cl727965.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Radničné námestie v Spišskej Novej Vsi. 
Spišská Nová Ves 17. decembra (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves bude na budúci rok hospodáriť s o čosi 

nižším rozpočtom. Na minulotýždňovom rokovaní mestskí poslanci schválili výšku rozpočtu na úrovni takmer 36 
miliónov eur, čo je zhruba o 1,6 milióna eur menej, ako v tomto roku. Pre TASR to uviedla vedúca finančného 
oddelenia na Mestskom úrade (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Iveta Topoliová s tým, že dôvodom zníženia je 

viacero schválených projektov v tomto roku, ktoré si vyžiadali značné finančné prostriedky. „Ide napríklad o 
obnovu zimného štadióna či kúpaliska, detské ihriská, opravu telocvične pri Základnej škole na Komenského ulici 
i opravu športovej haly a ďalšie projekty,“ vymenovala. 

Hlavnými prioritami mesta na budúci rok sú najmä investície do výstavby cyklotrás, dokončenie rekonštrukcie 
futbalového štadióna, modernizácia atletického štadióna, prestrešenie malej ľadovej plochy na zimnom štadióne, 
ale aj rekonštrukcia strojovne a výmenníkovej stanice na kúpalisku či dopravné prepojenie ulíc Starosaská a 
Matuškova. 

„Medzi najväčšie investície, ktoré má mesto v pláne, patrí napríklad budovanie cyklistickej radiály od 
Duklianskej ulice cez železničnú a autobusovú stanicu až na sídlisko Západ, na čo máme schválené externé 
zdroje vo výške 210.000 eur. Okrem toho sa uchádzame o zdroje na projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej 
Novej Vsi s nákladom na úrovni 767.000 eur, ale aj na cyklistický chodník medzi Ferčekovcami a Novoveskou 

Hutou za 747.000 eur či na prestavbu chodníka pri bývalých kasárňach, kde sú náklady na úrovni 345.000 eur. V 
pláne je tiež rekonštrukcia futbalového štadióna za 1,35 milióna eur, rekonštrukcia Javorovej ulice a dostavba 
parkovacích plôch, rekonštrukcia schodiska k sedemstoročnici na sídlisku Tarča, či obnova chodníkov v prípade 
naplnenia rozpočtu z rezervného fondu,“ doplnil vedúci oddelenia dopravy a výstavby na MsÚ Milan Mucha. 

V rezervnom fonde mesta je aktuálne 751.000 eur, plánovaný zostatok ku koncu roka je 509.000 eur. Mesto 
na budúci rok neuvažuje čerpať úverové zdroje, aktuálne tvorí dlh mesta 20,9 % skutočných bežných príjmov 
samosprávy dosiahnutých v roku 2018. 

Poslanci zároveň schválili úpravu výšky dane z nehnuteľností, čo by v príjmoch malo znamenať nárast o 
234.000 eur. Budúcoročné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu zase prinesie samospráve viac do 
rozpočtu o 374.000 eur. „Zvýšiť dane a poplatky bolo potrebné z dôvodu narastajúcich nákladov mesta na 
financovanie odvozu komunálneho odpadu, keďže jeho zber a likvidáciu samospráva dlhodobo dotovala. Súvisí 
to tiež s legislatívnymi zmenami v oblasti odmeňovania zamestnancov, financovania poukazov na rekreáciu, ale 
aj zvýšenia cien energií, ktoré sa týka mesta, ale aj všetkých predškolských zariadení, zariadení na voľnočasové 
aktivity a príspevkových organizácií,“ zdôvodnila Topoliová. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Radničné námestie v Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

V rezervnom fonde mesta je aktuálne 751.000 eur, plánovaný zostatok ku koncu roka je 509.000 eur. 
Spišská Nová Ves 17. decembra (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves bude na budúci rok hospodáriť s o čosi 

nižším rozpočtom. Na minulotýždňovom rokovaní mestskí poslanci schválili výšku rozpočtu na úrovni takmer 36 
miliónov eur, čo je zhruba o 1,6 milióna eur menej, ako v tomto roku. Pre TASR to uviedla vedúca finančného 
oddelenia na Mestskom úrade (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Iveta Topoliová s tým, že dôvodom zníženia je 

viacero schválených projektov v tomto roku, ktoré si vyžiadali značné finančné prostriedky. „Ide napríklad o 
obnovu zimného štadióna či kúpaliska, detské ihriská, opravu telocvične pri Základnej škole na Komenského ulici 
i opravu športovej haly a ďalšie projekty,“ vymenovala. Hlavnými prioritami mesta na budúci rok sú najmä 
investície do výstavby cyklotrás, dokončenie rekonštrukcie futbalového štadióna, modernizácia atletického 
štadióna, prestrešenie malej ľadovej plochy na zimnom štadióne, ale aj rekonštrukcia strojovne a výmenníkovej 
stanice na kúpalisku či dopravné prepojenie ulíc Starosaská a Matuškova. „Medzi najväčšie investície, ktoré má 

https://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-bude-v-buducom-roku-hospodarit-s-nizsim-rozpoctom-cl727965.html
https://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-bude-v-buducom-roku-hospodarit-s-nizsim-rozpoctom-cl727965.html
https://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-mesto-bude-v-buduc/436374-clanok.html


mesto v pláne, patrí napríklad budovanie cyklistickej radiály od Duklianskej ulice cez železničnú a autobusovú 
stanicu až na sídlisko Západ, na čo máme schválené externé zdroje vo výške 210.000 eur. Okrem toho sa 
uchádzame o zdroje na projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi s nákladom na úrovni 767.000 eur, 

ale aj na cyklistický chodník medzi Ferčekovcami a Novoveskou Hutou za 747.000 eur či na prestavbu chodníka 
pri bývalých kasárňach, kde sú náklady na úrovni 345.000 eur. V pláne je tiež rekonštrukcia futbalového štadióna 
za 1,35 milióna eur, rekonštrukcia Javorovej ulice a dostavba parkovacích plôch, rekonštrukcia schodiska k 
sedemstoročnici na sídlisku Tarča, či obnova chodníkov v prípade naplnenia rozpočtu z rezervného fondu,“ 
doplnil vedúci oddelenia dopravy a výstavby na MsÚ Milan Mucha. V rezervnom fonde mesta je aktuálne 751.000 
eur, plánovaný zostatok ku koncu roka je 509.000 eur. Mesto na budúci rok neuvažuje čerpať úverové zdroje, 
aktuálne tvorí dlh mesta 20,9 % skutočných bežných príjmov samosprávy dosiahnutých v roku 2018. Poslanci 
zároveň schválili úpravu výšky dane z nehnuteľností, čo by v príjmoch malo znamenať nárast o 234.000 eur. 
Budúcoročné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu zase prinesie samospráve viac do rozpočtu o 
374.000 eur. „Zvýšiť dane a poplatky bolo potrebné z dôvodu narastajúcich nákladov mesta na financovanie 
odvozu komunálneho odpadu, keďže jeho zber a likvidáciu samospráva dlhodobo dotovala. Súvisí to tiež s 
legislatívnymi zmenami v oblasti odmeňovania zamestnancov, financovania poukazov na rekreáciu, ale aj 
zvýšenia cien energií, ktoré sa týka mesta, ale aj všetkých predškolských zariadení, zariadení na voľnočasové 
aktivity a príspevkových organizácií,“ zdôvodnila Topoliová. 
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