
 

Portugalský futbal sa po pauze vracia na Sport1 a Sport2 

V Bratislave, 27. mája 2020 – Benfica, Porto, Sporting, Braga a dalšie zaujímavé kluby sa po 

koronavírusovej kríze vracajú späť na obrazovky našej športovej televízie. Portugalská najvyššia 

futbalová súťaž, v ktorej zostáva odohrať ešte desať kôl, sa rozbieha v stredu 3. júna 2020 a skončiť 

by mala 21. júla 2020. 

Pôvodný plán rozbehnúť ligovú súťaž už 30. mája bol pred niekoľkými 

týždňami zmenený v prospech klubov, ktoré musia špecifickým 

spôsobom pripraviť štadióny na úvodné zápasy bez diváckej účasti, 

samozrejme s prítomnosťou televíznych štábov a osôb potrebných 

k zaisteniu priebehu zápasov.  

Formát súťaže sa nemení a nadväzovať sa bude klasicky na duely 

25. kola.  Výraznejšia zmena prebehne len v tradičných hracích dňoch. 

V dohrávanej časti sezóny sa bude častejšie hrať aj cez pracovné dni. 

Niektoré kolá dokonca budú rozohrané počas všetkých dní v týždni. 

Sport1 a Sport2 bude rovnako ako pred pauzou ponúkať tri vybrané 

zápasy z každého jednotlivého kola a k tomu tradičné zostrihy zo všetkých odohraných zápasov kola. 

Už budúci týždeň v stredu 3. júna o 22:15 bude k dispozí prenos zo zápasov Famalicão – FC Porto 

(Sport1) a vo štvrtok 4. júna duely Benfica – Tondela (20:15, Sport1) a Vitória Guimarães – Sporting 

(22:15, Sport1). 

V ligovej tabuľke zatiaľ o titule zďaleka nie je rozhodnuté a nasledujúcim zápasom nebude chýbať 

intenzita. FC Porto vedie o jediný bod pred majstrovskou Benficou, naviac ho čakajú zápasy so 

Sportingom a Bragou. V poslednom kole sa môžeme tešiť na legendárne lisabonské derby, ktoré sa 

odohrá na supermodernom Estádio da Luz. 

### 
 

O AMC Networks International – Central and Northern Europe 

AMC Networks International – Central and Northern Europe je súčasťou AMC Networks International, jednou 

z popredných medzinárodných spoločností na poli televízneho vysielania a distribúcie tematických televíznych 

staníc sústreďujúcich sa na strednú a východnú Európu. Súčasne je AMCNI – Central and Northern Europe 

portfólio ponúka televíznej stanice v štyroch žánroch: športové: Sport1, Sport2, SportM, detské: Minimax, 

JimJam; zábavno-vzdelávacie: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a filmové: AMC a Film+. Obsah 

tematických staníc je vytváraný pre miestnych divákov, jazykové verzie a trhy.  Je dostupný v celej rade 

platforiem vrátane HD služieb na vyžiadanie a verzie pre mobilné telefóny. 

AMC Networks International (AMCNI) je globálna divízia AMC Networks a dodávateľom uznávaných zábavných 

relácií pre predplatiteľov vo viac než 140 krajinách a územiach v Afrike, Ázii, Európe a Latinskej Amerike. AMCNI 



zahŕňa ako globálne značky SundanceTV a MGM Channel, tak populárne kanály s lokálnym významom a 

rôznorodým žánrovým zameraním. Viac informácií nájdete na www.amcnetworks.com/amcni. 

O spoločnosti AMC Networks: 

Spoločnosť AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) sa už viac ako 30 rokov venuje produkcii kvalitných filmov a 

relácií, vlastní a prevádzkuje niekoľko populárnych a oceňovaných značiek v oblasti platenej káblovej televízie. 

AMC, IFC, SundanceTV, WE tv, a IFC Films produkujú relácie, ktoré sú výrazné, zaujímavé, kultúrne relevantné a 

oslovujúce divákov naprieč rôznymi spoločenskými skupinami. Spoločnosť tiež prevádzkuje globálnu divíziu, 

AMC Networks International. Viac informácií nájdete na www.amcnetworks.com. 


