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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Vláda prispeje na obnovu ďalších troch futbalových štadiónov 

     [Obecné noviny; 41/2017,42/2017; 17/10/2017; s.: 5; tasr ; Zaradenie: AKTUALITY] 

1.2. ČESMAD ASSISTANCE ZASAHUJE 

     [Kilometer; 10/2017; 23/10/2017; s.: 22,23; redakcia ; Zaradenie: SOS] 

1.3. Moňa sa uviedol gólom 

     [mynovezamky.sme.sk; 26/10/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

1.4. Parádny zápas v podaní novoveských hokejistov: Skalica odišla s dlhým nosom 

     [spisska.dnes24.sk; 26/10/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.5. Hokejisti Topoľčian nezaváhali: Poradili si s nováčikom z Bratislavy 

     [topolcany.dnes24.sk; 26/10/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

1.6. Expolicajt Marek (28) pozná verdikt za dobodanie svojej snúbenice 

     [noviny.sk; 26/10/2017; Janette Rákošová, redakcia/IM ; Zaradenie: Slovensko] 

1.7. Basketbalová Spišská Nová Ves sa posilnila o Švajčiara Nzegeho 

     [teraz.sk; 26/10/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Šport] 

1.8. Basketbalová Spišská Nová Ves sa posilnila o Švajčiara Nzegeho 

     [24hod.sk; 26/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.9. Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

     [24hod.sk; 26/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.10. Smrť nevesty Alexandry († 26) deň pred svadbou: Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy, 

toto je jeho trest! 

     [cas.sk; 26/10/2017; Čas.sk ; Zaradenie: Správy] 

1.11. Expolicajt dostal za vraždu snúbenice 23 rokov 

     [tvnoviny.sk; 26/10/2017; KOŠICE/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.12. Expolicajt pôjde za vraždu snúbenice na 23 rokov do basy 

     [aktuality.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Krimi] 

1.13. Snúbenicu zavraždil deň pred svadbou: Toto má byť pre expolicajta Mareka (28) spravodlivý trest! 

     [pluska.sk; 26/10/2017; dp,rin ; Zaradenie: Krimi] 

1.14. Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

     [postoj.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.15. Expolicajt, ktorý zavraždil svoju snúbenicu len deň pred svadbou, už pozná svoj trest 

     [topky.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.16. Expolicajta odsúdili za vraždu snúbenice. Dostal trest 23 rokov nepodmienečne 

     [aktualne.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: aktualne.sk] 

1.17. Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

     [teraz.sk; 26/10/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

1.18. Košice v súťaži o Naj mesto Slovenska ako na hojdačke: Posledná šanca zahlasovať! 

     [kosice.dnes24.sk; 26/10/2017; Lenka Fedorová ; Zaradenie: Košice] 

1.19. Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 
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     [hlavnespravy.sk; 26/10/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván ; Zaradenie: Z domova] 

1.20. Expolicajt, ktorý zavraždil snúbenicu, dostal 23 rokov 

     [kosice.korzar.sme.sk; 26/10/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

1.21. Sorry, mom. I love to play hockey! V San Jose strieľa góly slovenská krv 

     [sport.sme.sk; 26/10/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Šport / Hokej - NHL] 

1.22. Basketbalová Spišská Nová Ves sa posilnila o Švajčiara Nzegeho 

     [dobrenoviny.sk; 26/10/2017; TASR ] 

1.23. Expolicajt dostal za vraždu snúbenice 23 rokov. Na súde sa rozplakal 

     [tvnoviny.sk; 26/10/2017; KOŠICE/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.24. R. Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

     [teraz.sk; 26/10/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Slovensko] 

1.25. Kaliňákov rezort chystá zmeny pre kriminalitu v osadách 

     [aktuality.sk; 26/10/2017; Redakcia ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.26. Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

     [hlavnespravy.sk; 26/10/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko ; Zaradenie: Z domova] 

1.27. R. Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

     [24hod.sk; 26/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.28. Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

     [hnonline.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: HNonline] 

1.29. Trest za vraždu snúbenice 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 26/10/2017;  Dušan Tokarčík; Zaradenie: z domova] 

1.30. Súd odsúdil expolicajta za chladnokrvnú vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

     [netky.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

1.31. Stručne z domova – 23 rokov za vraždu snúbenice 

     [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 26/10/2017;  Milan Jeluš; Zaradenie: z domova] 

1.32. V Spišskej Novej Vsi montujú kamery 

     [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 26/10/2017;  Martina Kvačkajová; Zaradenie: z domova] 

1.33. Stručne z domova – 23 rokov za vraždu snúbenice 

     [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 26/10/2017;  ; Zaradenie: z domova] 

1.34. Za vraždu snúbenice dostal 23 rokov 

     [STV Jednotka, 16:00; Správy RTVS; 26/10/2017;  Zuzana Navrátilová; Zaradenie: z domova] 

1.35. 23 rokov pre expolicajta 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 26/10/2017;  Janette Rákošová; Zaradenie: z domova] 

1.36. Banská Bystrica: Boj proti kriminalite 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 26/10/2017;  Katarína Kováčiková; Zaradenie: z domova] 

1.37. V San Jose strieľa góly syn slovenských imigrantov 

     [SME; 248/2017; 27/10/2017; s.: 20; Boris Vanya ; Zaradenie: šport] 

1.38. Po rozsudku sa rozplakal 

     [Plus jeden deň; 248/2017; 27/10/2017; s.: 6; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.39. Zlákala ich pláž aj pravidelný plat 
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     [Plus jeden deň; 248/2017; 27/10/2017; s.: 20,21; TOMÁŠ TANČIBOK, MARTIN DOMOK ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.40. Modelár: RC-XXL Metakov Cup 

     [korzar.sme.sk; 27/10/2017; lv ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

1.41. Košickú poslankyňu Blaškovičovú napadla dcéra 

     [kosice.korzar.sme.sk; 27/10/2017; Kristián Sabo, Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

1.42. Kam za kultúrou - piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. októbra 

     [korzar.sme.sk; 27/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.43. Pohotovosť v lekárňach - piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. októbra 

     [korzar.sme.sk; 27/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.44. Tipy na dnes - piatok 27. októbra 

     [korzar.sme.sk; 27/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.45. Poslankyňu Blaškovičovú napadla dcéra 

     [Korzár; 248/2017; 27/10/2017; s.: 3; rob, krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.46. Za vraždu snúbenice dostal expolicajt 23 rokov 

     [Korzár; 248/2017; 27/10/2017; s.: 4; RÓBERT BEJDA, rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.47. Akademik najúspešnejší v druhom kole SP 

     [Prešovský večerník; 27/10/2017; s.: 15; vz ; Zaradenie: Šport] 

1.48. Desať výziev pre Košický kraj podľa denníka Pravda 

     [Pravda; 248/2017; 27/10/2017; s.: 21,22,23; Redakcia ; Zaradenie: Regionálne voľby] 

1.49. Kaliňák poodhalil nástroje proti "rómskej kriminalite" 

     [Pravda; 248/2017; 27/10/2017; s.: 4; KF ; Zaradenie: Slovensko] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Vláda prispeje na obnovu ďalších troch futbalových štadiónov 

 [Obecné noviny; 41/2017,42/2017; 17/10/2017; s.: 5; tasr ; Zaradenie: AKTUALITY] 

 

Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom a Spišská Nová Ves získali príspevok v sume 750 000 eur. 

 

Rozhodla o tom vláda na svojom zasadaní 4. októbra na návrh ministerky školstva Martiny Lubyovej. Zvýši sa aj suma na 

rekonštrukciu Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Poprade. 

 

Národný športový projekt rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022 sa rozšíril 

v dôsledku zmeny ohľadom štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici. Na ten bola vyčlenená pôvodne dotácia v sume 2,4 

milióna eur. Po novom bude obnova tohto štadióna financovaná z iných zdrojov štátneho rozpočtu a alokovaná suma sa 

prerozdelí medzi štadióny v Liptovskom Mikuláši, Dubnici nad Váhom a Spišskej Novej Vsi a pre Národné tréningové 

centrum SFZ. Štadión Štiavničky bude v budúcnosti slúžiť ako Národný atletický štadión s možnosťou využitia aj na 

futbalové aktivity. Aj tento fakt prispel k tomu, že rekonštrukcia prebehne mimo národného športového projektu a nebude 

financovaná prostredníctvom SFZ. Zväz zabezpečí len vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov s bývalým investorom. 
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Vláda na tento účel vyčlenila 800 000 eur. Trojicu miest, ktoré boli do národného športového projektu zaradené, schválila 

Konferencia SFZ 29. júna tohto roku. Zohľadnila pritom regionálny princíp projektu, aby boli finančné prostriedky 

rovnomerne alokované do všetkých častí Slovenska. Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom a Spišská Nová Ves 

získajú príspevok v rovnakej sume - po 0,75 milióna eur. Popradu, kde sa rekonštruuje Národné tréningové centrum SFZ, 

pôjde zvyšných 0,15 milióna eur. 

 

(tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  ČESMAD ASSISTANCE ZASAHUJE 

 [Kilometer; 10/2017; 23/10/2017; s.: 22,23; redakcia ; Zaradenie: SOS] 

 

V jesennom mesiaci september bola situácia na cestách pomerne rušná. Teploty oproti letným mesiacom šli výrazne dolu 

a intenzívne dažde spolu s veterným počasím sa do určitej miery vedia podpísať pod zvýšenú nehodovosť na cestách. 

Veď v spomínanom mesiaci sme zaregistrovali až takmer 150 zásahov, čo je pomerne vysoké číslo. V nasledujúcej 

rubrike vám zhrnieme to najzaujímavejšie, čo sme v Česmad Assistance riešili. 

 

Prevrátený cisternový náves 

 

K hrozivo vyzerajúcej nehode došlo pri obci Mýtna v okrese Lučenec (fotografie 1a, 1b). Vodič cisternovej súpravy 

vplyvom mikrospánku zišiel z vozovky a niekoľkokrát sa prevrátil. Ako zázrakom sa mu nič vážnejšie nestalo. Horšie však 

dopadlo nákladné vozidlo Daf spolu s cisternovým návesom. Súprava sa prevrátila v pomerne dobre prístupnom teréne, 

takže naša technika nemala žiaden problém, aby sa dostala k havarovanému vozidlu. K nehode bol vyslaný špeciál zo 

Zvolena, Nitry a taktiež vaky. Po zrealizovaní vyslobodenia bola súprava odtiahnutá majiteľovi do Maďarska. 

 

A opäť mikrospánok 

 

Iba 50-tisíc km mala najazdené súprava z Poľska, ktorá mala nehodu pri obci Korytárky v Detvianskom okrese. Vodič z 

Poľska, taktiež vplyvom mikrospánku, zišiel mimo vozovky, kde sa prevrátil (fotografie 2a, 2b). Smutný majiteľ nás 

požiadal o vyslobodenie a viackrát zdôraznil, aby sa vyslobodenie zrealizovalo bez ďalšieho poškodenia. To je vždy 

našou prioritou, aby realizácia prebehla čo najrýchlejšie bez najmenšieho poškodenia vozidla. Na miesto aj v tomto 

prípade boli vyslané špeciálne vaky a špeciál z Nitry a Zvolena. Vaky nám aj pri tejto nehode boli veľmi nápomocné a 

samotný majiteľ si nevedel vynachváliť prácu našej špeciálnej techniky. Po vyslobodení bola súprava odovzdaná 

majiteľovi. 

 

Uviaznutý mimo vozovky 
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Vodič sa vyhýbal protiidúcemu vozidlu, no skončil s vozidlom Iveco Stralis, spolu s návesom, uviaznutý mimo vozovky na 

Handlovskom kopci (fotografia 3). Snažil sa dostať naspäť na vozovku, no neúspešne. Na pomoc sme vyslali špeciál z 

Nitry, ktorý zrealizoval vyslobodenie a po pár minútach už vodič pokračoval vo svojej trase. 

 

Zdemolovaný ťahač 

 

Špeciálne vozidlo z Trnavy bolo poslané k nehode za Trnovcom nad Váhom v smere na Jatov. Nákladné vozidlo zn. 

Iveco tu spolu s návesom zišlo mimo vozovky, kde sa následne prevrátilo (fotografie 4a, 4b). Súprava po nehode vyzerala 

katastrofálne, ťahač zdemolovaný a náves roztrhaný na niekoľko kusov. Po príchode na miesto sme zralizovali 

vyslobodenie a následný odťah do areálu firmy majiteľa. 

 

Vysypané oceľové platne 

 

Polícia nás privolala k nehode na diaľnici D1 za Levočou, smer Poprad. Účastníkmi nehody sa stalo nákladné vozidlo a 

dodávka. Vozidlá prerazili zvodidlá a skončili na lúke pri diaľnici. Prevážaný náklad - oceľové platne skončili vysypané 

mimo návesu (fotografie 5a, 5b). Po vyslobodení nákladného vozidla sme zabezpečili aj odvoz nákladu. 

 

Zasahoval špeciál 

 

Za obcou Radoma došlo k nehode nákladného vozidla nášho dlhoročného partnera. Vodič z doposiaľ nezistených príčin 

v smere jazdy zišiel na nespevnenú krajnicu a skončil mimo vozovky, opretý o svah (fotografie 6a, 6b). Súprava bola v 

čase nehody plne naložená tovarom zo železiarní. Súpravu sme vyslobodili za pomoci dvoch špeciálov a tá bola schopná 

z miesta nehody odísť sama. 

 

Uviaznutý na nápravách 

 

Popradský špeciál sme na žiadosť majiteľa vyslali ku Klenovcu v okrese Rimavská Sobota. Na úzkej ceste sa náves 

dostal kolesami mimo vozovky a uviazol na nápravách na okraji cesty (fotografia 7). Naši technici si poradili aj s týmto 

vyslobodením a súprava pokračovala vo svojej jazde. 

 

Kuriózna nehoda 

 

Ku kurióznej nehode sme boli privolaní na diaľnici D1 pri obci Jánovce. Vodič tu počas jazdy na svojom vozidle stratil 

zadné kolesá (fotografia 8). Zachoval sa však duchaprítomne a snažil sa so svojím vozidlo dostať za krajnicu, čo sa mu, 

našťastie, aj podarilo, takže v podstate nevytvoril prekážku na diaľnici. Po príchode na miesto zásahu nás privítal vodič aj 

s nájdenými kolesami zo svojho vozidla. Nákladné vozidlo sme následne odtiahli do servisu. Nehodu spôsobil dezolátny 

technický stav nákladiaka. 
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Smetiarske vozidlo skončilo na lúke 

 

Za obcou Bystrany pri Spišskej Novej Vsi došlo k pomerne ťažkej nehode. Smetiarske vozidlo tu prerazilo zvodidlá a 

zrútilo sa dolu svahom na lúku (fotografie 9a, 9b). Nehodu komplikoval fakt, že auto bolo plne naložené komunálnym 

odpadom. Na realizáciu vyslobodenia boli vyslané špeciálne vaky, ktoré zohrali významnú rolu pri našich prácach a v 

spolupráci s našou technikou z Nitry a Košíc si s vyslobodením poradili, a vozidlo následne odtiahli do areálu firmy 

majiteľa. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Moňa sa uviedol gólom 

 [mynovezamky.sme.sk; 26/10/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20681253/mona-sa-uviedol-golom.html 

 

B - mužstvo prehralo po predĺžení. 

 

1.hokejová liga 

 

Nová akvizícia zeleno-bielych Dmitrij Moňa sa po prvýkrát predstavil vo včerajšom zápase B - mužstva proti Prešovu a 

hneď sa prezentoval aj gólom, ktorým vyrovnával v 1.tretine na 1:1. Zápas napokon rozhodli pre seba Prešovčania v 

predĺžení. 

 

13.kolo 

 

HC Nové Zámky B - Prešov 2:3 pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1). 

 

Góly: 20. Moňa, 40. Slávik - 6. a 62. Simčák, 39. Prokop 

 

HC Nové Zámky B: Romančík - Hain, Šimek, K. Jass, D. Rehák, Moňa - Petrinec, Trávníček, Slávik, Matejov, D. Novák, 

Bačkor, Kudrna, Kovács, Klenko, Tužinský, Borik, Hronec, Štefánik. 

 

Ostatné výsledky: Dubnica - P. Bystrica 6:2, Topoľčany - Bratislava 3:1, Trnava - Michalovce 2:3 sn. Skalica - Spišská 

Nová Ves 7:2. 

 

1.Prešov 14 11 1 0 2 64:29 35 

 

2.Skalica 14 10 1 0 3 57:35 32 

 

3.Michalovce 15 8 3 1 3 65:33 31 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20681253/mona-sa-uviedol-golom.html
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4.Topoľčany 15 7 2 1 5 40:37 26 

 

5.Dubnica 14 7 1 2 4 48:36 25 

 

6.Bratislava 13 6 0 0 7 34:42 18 

 

7. Spišská Nová Ves 14 4 1 2 7 48:58 16 

 

8.Nové Zámky B 13 4 0 1 8 32:60 13 

 

9.Trnava 13 3 0 1 9 32:51 10 

 

10.Považská Bystrica 13 2 0 0 11 36:67 6 

 

11.Slovensko U20 6 0 1 2 3 17:25 4 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Parádny zápas v podaní novoveských hokejistov: Skalica odišla s dlhým nosom 

 [spisska.dnes24.sk; 26/10/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/paradny-zapas-v-podani-novoveskych-hokejistov-skalica-odisla-s-dlhym-nosom-282817 

 

 Fanúšikovia hokeja si prišli na svoje v stredu podvečer na zimnom štadióne v Spišskej. Dohrávku 4. kola odohrali 

Spišiaci na domácom ľade. 

 

Po niekoľkých nevydarených zápasoch vykorčuľovali novoveskí hokejisti v stredu podvečer na domáci ľad, aby si v 

dohrávke 4. kola 1. hokejovej ligy zmerali sily s druhou Skalicou. 

 

Ako informoval hokejový klub, milým prekvapením zápasu bol aj návrat piliera spišskonovoveskej obrany, veľkého 

srdciara a bojovníka Paľa Gurčíka, ktorý sa aj napriek pracovnej vyťaženosti rozhodol pomôcť spišskonovoveskému 

hokeju aspoň v čase, keď mu to pracovné možnosti umožňujú. Na súpiske sa opäť objavil aj ďalší veľký bojovník Lukáš 

Vartovník, ktorého si na pár zápasov požičal extraligový Poprad. 

 

Skalica napokon odišla s dlhým nosom. Po tretinách (4:2, 1:1, 1:0) dlho očakávané body ostali napokon na Spiši. 

Najbližší zápas nás čaká už v piatok, kedy sa opäť na domácom ľade stretneme s Dubnicou. 

 

Góly: 2., 31., 41. Vartovník, 5., 14. Lesňák, 11. Giľák – 3. Dufek, 15. Janáč, 28. Pavešic. 

 

http://spisska.dnes24.sk/paradny-zapas-v-podani-novoveskych-hokejistov-skalica-odisla-s-dlhym-nosom-282817
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HK Spišská Nová Ves – HK Skalica 6:3 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.5.  Hokejisti Topoľčian nezaváhali: Poradili si s nováčikom z Bratislavy 

 [topolcany.dnes24.sk; 26/10/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-topolcian-nezavahali-poradili-si-s-novacikom-z-bratislavy-282820 

 

 Hokejová prvá liga pokračovala 13. kolom. V ňom sa stretli hokejisti Topoľčian s tímom HC Osmos Bratislava. 

 

Viac ako 500 divákov si našlo cestu na zápas 13. kola prvej hokejovej ligy na topoľčiansky zimný štadión. Domáci 

hokejisti hostili nováčika súťaže HC Osmos Bratislava. 

 

V prvom dejstve videli diváci opatrný hokej. Ani jeden tím nechcel pripustiť zaváhanie. Gólu sme sa tak dočkali až v 

druhej tretine. Skóre otváral v 21. Klučiar a hostia sa dostali do vedenia. V samom závere druhého dejstva hrali 

Topoľčany presilovú hru o dvoch hráčov, ktorú využil Nitriansky (1:1). 

 

V začiatku tretej tretiny otáčal v prospech Topoľčian Uhnák (2:1). Pozorná hra domácich bola podporená gólom v 56. 

minúte a Topoľčany tak pred domácim publikom bodovali naplno. 

 

HC Topoľčany – HC Osmos Bratislava 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 

 

Góly: 40. Nitriansky, 42. Uhnák, 56. Pätoprstý – 21. Klučiar. Rozhodovali: Vojtek – Mráz, Drblík, vylúčení: 1:4, presilovky: 

1:0, oslabenia: 0:0, 538 divákov 

 

Tabuľka po 13. kole: 

 

Poradie Tím Body 

1. Prešov PENGUINS 35 

2. HK Skalica 32 

3. HK Dukla Ingema Michalovce 31 

4. HC Topoľčany 26 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-topolcian-nezavahali-poradili-si-s-novacikom-z-bratislavy-282820
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5. MHK Dubnica nad Váhom 25 

6. HC OSMOS Bratislava 18 

7. HK Spišská Nová Ves 16 

8. HC MIKRON Nové Zámky "B" 13 

9. HK Trnava 10 

10. HK ‘95 Považská Bystrica 6 

– HK ORANGE 20 4 

 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR/Dnes24.sk 
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1.6.  Expolicajt Marek (28) pozná verdikt za dobodanie svojej snúbenice 

 [noviny.sk; 26/10/2017; Janette Rákošová, redakcia/IM ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/272605-expolicajt-marek-28-pozna-verdikt-za-dobodanie-svojej-snubenice 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Expolicajt zo Spišskej Novej Vsi, Marek, ktorý vlani brutálnym spôsobom zavraždil svoju 

snúbenicu Alexandru, si vo štvrtok vypočul verdikt. Keďže na súde priznal vinu a svoj čin oľutoval, senát sa zaoberal iba 

výškou trestu. S rozsudkom mladý muž spokojný nie je, naopak rodine nebohej Alexandry sa zdá mierny. 

 

Dvadsaťosemročnému mladíkovi hrozil za obzvlášť závažný zločin vraždy výnimočný trest a to až 25 rokov, prípadne 

doživotie. Prokurátor na pondelkovom pojednávaní žiadal 22-ročné väzenie. Senát trest ešte sprísnil. "Čin spáchal 

závažnejším spôsobom konania, a to na chránenej osobe, blízkej osobe, za to sa mu ukladá trest odňatia slobody na 23 

rokov nepodmienečne," povedal predseda senátu. 

 

Expolicajt Marek sa po vynesení verdiktu rozplakal. Rozsudok ale nie je právoplatný, na mieste sa odvolal, a tak bude 

rozhodovať ešte Krajský súd. "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých pojednávaniach sme sa nedozvedeli 

odpovede na všetky otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne, prečo sa to stalo. Rodina, príbuzní, priatelia sa s tým do 

konca života nestotožníme," uviedol otec nebohej Alexandry. 

 

"Chcel by som sa úprimne ospravedlniť rodine nebohej Alexandry a úprimne ľutujem svoj skutok, ktorý si neviem 

vysvetliť," povedal v pondelok v súdnej sieni Marek. "Našu traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť do 

konca života, ale samozrejme, že s výškou trestu sa nestotožňujeme," dodáva Alexandrin otec. 

 

https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/272605-expolicajt-marek-28-pozna-verdikt-za-dobodanie-svojej-snubenice
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"Tento rozsudok nevráti život tejto dievčine, ani tejto rodine dcéru alebo sestru," hovori právny zástupca poškodených 

Milan Kuzma. Marek snúbenicu napadol kuchynským nožom a opakovane ju bodol najskôr do hrudníka a neskôr i do 

chrbta. Jej telo zabalil do igelitového vreca, deky a plachty a naložil ho do auta. Pri Levočskej priehrade ho zapálil. A to 

všetko deň pred ich svadbou. 

 

01:32 

Expolicajt (28), ktorý zavraždil snúbenicu deň pred svadbou, stál pred súdom 

 

23.10.2017 19:00 Krimi 

 

Zdroj - noviny.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Basketbalová Spišská Nová Ves sa posilnila o Švajčiara Nzegeho 

 [teraz.sk; 26/10/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-spisska-nova-ves-sa-posiln/288721-clanok.html 

 

Dvadsaťpäťročný Nzege odohral uplynulé tri ročníky v zámorskej Division 1 NCAA za East Carolina Pirates. Sezónu 

2017/18 odštartoval v anglickom Leeds Force. 

 

Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa posilnil o švajčiarskeho 

pivota Michela–Ofika Nzegeho, ktorý má zaplniť medzeru po zranenom Viktorovi Juríčkovi. Ten by mal chýbať až do 

konca roka. 

 

"Hneď ako sme sa dozvedeli od doktorov verdikt o Juríčkovom stave, museli sme vzniknutú situáciu riešiť. Viktorovi 

prajeme skoré uzdravenie, má našu plnú podporu. Topánka nás však vzhľadom na jeho absenciu tlačí hlavne pod 

košom, kde je Ninkovič často preťažovaný, a tak nám na pomoc prichádza švajčiarska posila. Verím, že do tímu zapadne 

a že bude prínosom," povedal pre basketliga.sk predseda klubu Rastislav Javorský. 

 

Dvadsaťpäťročný Nzege odohral uplynulé tri ročníky v zámorskej Division 1 NCAA za East Carolina Pirates. Sezónu 

2017/18 odštartoval v anglickom Leeds Force. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Basketbalová Spišská Nová Ves sa posilnila o Švajčiara Nzegeho 

 [24hod.sk; 26/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/basketbalova-spisska-nova-ves-sa-posilnila-o-svajciara-nzegeho-cl544529.html 

 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-spisska-nova-ves-sa-posiln/288721-clanok.html
http://www.24hod.sk/basketbalova-spisska-nova-ves-sa-posilnila-o-svajciara-nzegeho-cl544529.html
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Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa posilnil o švajčiarskeho pivota Michela-Ofika Nzegeho, ktorý má 

zaplniť medzeru po zranenom ... 

 

Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa posilnil o švajčiarskeho 

pivota Michela–Ofika Nzegeho, ktorý má zaplniť medzeru po zranenom Viktorovi Juríčkovi. Ten by mal chýbať až do 

konca roka. 

 

"Hneď ako sme sa dozvedeli od doktorov verdikt o Juríčkovom stave, museli sme vzniknutú situáciu riešiť. Viktorovi 

prajeme skoré uzdravenie, má našu plnú podporu. Topánka nás však vzhľadom na jeho absenciu tlačí hlavne pod 

košom, kde je Ninkovič často preťažovaný, a tak nám na pomoc prichádza švajčiarska posila. Verím, že do tímu zapadne 

a že bude prínosom," povedal pre basketliga.sk predseda klubu Rastislav Javorský. 

 

Dvadsaťpäťročný Nzege odohral uplynulé tri ročníky v zámorskej Division 1 NCAA za East Carolina Pirates. Sezónu 

2017/18 odštartoval v anglickom Leeds Force. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.9.  Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

 [24hod.sk; 26/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vazenia-cl544456.html 

 

Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo vlani v 

Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou ... 

 

Košice 26. októbra (TASR) – Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. za vraždu snúbenice, 

ku ktorej došlo vlani v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

 

Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie 

je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.10.  Smrť nevesty Alexandry († 26) deň pred svadbou: Expolicajta odsúdili za obzvlášť 

závažný zločin vraždy, toto je jeho trest! 

http://www.24hod.sk/sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vazenia-cl544456.html
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 [cas.sk; 26/10/2017; Čas.sk ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/612210/smrt-nevesty-alexandry-26-den-pred-svadbou-expolicajta-odsudili-za-obzvlast-zavazny-zlocin-

vrazdy-toto-je-jeho-trest/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo vlani v 

Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

 

Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie 

je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

Otvoriť galériu 

 

Foto: 

 

Alexandra ( 
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1.11.  Expolicajt dostal za vraždu snúbenice 23 rokov 

 [tvnoviny.sk; 26/10/2017; KOŠICE/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1891959 

 

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo vlani v 

Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd 

obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného 

oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

Dnes už bývalý policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky Marek B. čelí obvineniu, že 30. septembra 2016 okolo 

19.00 h v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke napadol svoju snúbenicu Alexandru O. 

Spôsobil jej zranenia, ktorým podľahla. Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, naložil do 

auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde telo polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť 

svojej snúbenice. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde Alexandru zakopal. 

 

https://www.cas.sk/clanok/612210/smrt-nevesty-alexandry-26-den-pred-svadbou-expolicajta-odsudili-za-obzvlast-zavazny-zlocin-vrazdy-toto-je-jeho-trest/
https://www.cas.sk/clanok/612210/smrt-nevesty-alexandry-26-den-pred-svadbou-expolicajta-odsudili-za-obzvlast-zavazny-zlocin-vrazdy-toto-je-jeho-trest/
http://www.tvnoviny.sk/a/1891959
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Po prečítaní záverečných rečí zo strany obžaloby a svojej obhajkyne vyjadril ľútosť nad tým, čo spravil. "Rád by som sa 

úprimne ospravedlnil celej rodine nebohej a úprimne ľutujem svoj skutok, ktorý si neviem vysvetliť," povedal obžalovaný 

Marek B. 

 

Reportáž z rozsudku pripravujeme aj do večerných Televíznych novín na Markíze. Zatiaľ si pozrite pondelkovú reportáž 

zo záverečných rečí: 

 

--> 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Expolicajt pôjde za vraždu snúbenice na 23 rokov do basy 

 [aktuality.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Krimi] 

https://www.aktuality.sk/clanok/533453/expolicajt-pojde-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-do-basy/ 

 

O treste pre bývalého policajta dnes rozhodol košický súd. 

 

Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo vlani v 

Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

 

Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. 

 

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

Správu budeme aktualizovať 

 

 ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 

 Vražda 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Snúbenicu zavraždil deň pred svadbou: Toto má byť pre expolicajta Mareka (28) 

spravodlivý trest! 

 [pluska.sk; 26/10/2017; dp,rin ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.pluska.sk/krimi/snubenicu-zavrazdil-den-pred-svadbou-nad-expolicajtom-marekom-28-sud-vyriekol-verdikt.html 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/533453/expolicajt-pojde-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-do-basy/
http://www.pluska.sk/krimi/snubenicu-zavrazdil-den-pred-svadbou-nad-expolicajtom-marekom-28-sud-vyriekol-verdikt.html
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Snúbenicu zavraždil deň pred svadbou: Toto má byť pre expolicajta Mareka (28) spravodlivý trest! Za vraždu svojej 

snúbenice Alexandry († 27) bude definitívne pykať v base! Bývalý policajt Marek (28) spoznal trest za svoj hrôzostrašný 

čin. Vo štvrtok o ňom rozhodol súd. 

 

Mareka (28) vedie eskorta. 

 

Foto: tasr 

 

Vražda sa stala vlani v Spišskej Novej Vsi. Došlo k nej iba deň pred plánovanou svadbou. Odvtedy verejnosť čakala na 

verdikt súdu. Ten znie: "Za mreže na 23 rokov nepodmienečne." 

 

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach za závažný zločin vraždy zatiaľ nie je právoplatný. Obžalovaný podal cez svojho 

obhajcu odvolanie. 

 

Súd zaradil Mareka (28) do väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Otcovi, matke i bratovi zavraždenej Alexandry († 

27) má uhradiť nemajetkovú ujmu 15-tisíc eur. Ich splnomocnenec však voči tomuto rozhodnutiu podal taktiež odvolanie. 

 

Autori: dp, rin 
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1.14.  Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

 [postoj.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

https://www.postoj.sk/27868/sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vaezenia 

 

Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo vlani v 

Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

 

Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie 

je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

V rámci rozsudku súd zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Určil mu tiež 

ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. 

 

V čase skutku bol Marek B. referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. septembra 2016 večer v 

byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol svoju 

snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naloži l do 

auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť 

svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

https://www.postoj.sk/27868/sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vaezenia
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Sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, že obžalovaný spáchal skutok surovým spôsobom, pričom "chladnokrvne 

pozoroval", ako jeho priateľka umiera a pomoc jej neposkytol. "Následne konal premyslene, keď predstieral svoju účasť 

na hľadaní obete a snažil sa zaviesť pátranie po nebohej nesprávnym smerom," povedal sudca. 

 

Obžalovaný priznal vinu aj na súdnych pojednávaniach a vyjadril ľútosť nad činom, ktorý si podľa vlastných slov nevie 

vysvetliť. Počas čítania rozsudku sa rozplakal. Jeho obhajca podal odvolanie voči rozsudku okrem výroku o vine. 

Odvolanie podal aj splnomocnenec poškodených v časti výroku o náhrade škody. Prokurátor sa nevyjadril. 

 

Na vyhlásení rozsudku bola prítomná rodina zavraždenej. "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných 

pojednávaniach sme sa nedozvedeli všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne, prečo sa to stalo. 

Traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť až do konca života. Samozrejme, s výškou trestu sa 

nestotožňujeme," povedal otec nebohej. Dodal, že na súde nebolo poukázané na okolnosť, že čin spáchal policajt, a teda 

verejný činiteľ . 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Expolicajt, ktorý zavraždil svoju snúbenicu len deň pred svadbou, už pozná svoj trest 

 [topky.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/100370/1665939/Expolicajt--ktory-zavrazdil-svoju-snubenicu-len-den-pred-svadbou--uz-pozna-svoj-trest 

 

KOŠICE - Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo 

vlani v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd 

obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného 

oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

V rámci rozsudku súd zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Určil mu tiež 

ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. 

 

V čase skutku bol Marek B. referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. septembra 2016 večer v 

byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol svoju 

snúbenicu Alexandru O. 

 

Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k 

Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s 

ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

 

http://www.topky.sk/cl/100370/1665939/Expolicajt--ktory-zavrazdil-svoju-snubenicu-len-den-pred-svadbou--uz-pozna-svoj-trest
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Sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, že obžalovaný spáchal skutok surovým spôsobom, pričom "chladnokrvne 

pozoroval", ako jeho priateľka umiera a pomoc jej neposkytol. "Následne konal premyslene, keď predstieral svoju účasť 

na hľadaní obete a snažil sa zaviesť pátranie po nebohej nesprávnym smerom," povedal sudca. 

 

Obžalovaný priznal vinu aj na súdnych pojednávaniach a vyjadril ľútosť nad činom, ktorý si podľa vlastných slov nevie 

vysvetliť. Počas čítania rozsudku sa rozplakal. Jeho obhajca podal odvolanie voči rozsudku okrem výroku o vine. 

Odvolanie podal aj splnomocnenec poškodených v časti výroku o náhrade škody. Prokurátor sa nevyjadril. 

 

Na vyhlásení rozsudku bola prítomná rodina zavraždenej. "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných 

pojednávaniach sme sa nedozvedeli všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne, prečo sa to stalo. 

Traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť až do konca života. Samozrejme, s výškou trestu sa 

nestotožňujeme," povedal otec nebohej. Dodal, že na súde nebolo poukázané na okolnosť, že čin spáchal policajt, a teda 

verejný činiteľ . 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Expolicajta odsúdili za vraždu snúbenice. Dostal trest 23 rokov nepodmienečne 

 [aktualne.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: aktualne.sk] 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/expolicajta-za-vrazdu-snubenice-odsudili-dostal-trest-23-rokov-nepodmienecne.html 

 

KOŠICE - Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo 

vlani v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

 

V čase skutku bol Marek B. referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Ilustračné foto Zdroj -Shutterstock.com 

 

Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie 

je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

V rámci rozsudku súd zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Určil mu tiež 

ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. 

 

V čase skutku bol Marek B. referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. septembra 2016 večer v 

byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol svoju 

snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste podľahla. 

 

K činu sa priznal 

 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/expolicajta-za-vrazdu-snubenice-odsudili-dostal-trest-23-rokov-nepodmienecne.html
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Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. Následne 

išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. Tam sa však 

priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

 

Sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, že obžalovaný spáchal skutok surovým spôsobom, pričom "chladnokrvne 

pozoroval", ako jeho priateľka umiera a pomoc jej neposkytol. "Následne konal premyslene, keď predstieral svoju účasť 

na hľadaní obete a snažil sa zaviesť pátranie po nebohej nesprávnym smerom," povedal sudca. 

 

Obžalovaný sa počas čítania rozsudku a jeho zdôvodnenia rozplakal. Jeho obhajca podal odvolanie voči rozsudku okrem 

výroku o vine. Odvolanie podal aj splnomocnenec poškodených v časti výroku o náhrade škody. Prokurátor sa nevyjadril. 

 

Na vyhlásení rozsudku bola prítomná rodina zavraždenej. "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných 

pojednávaniach sme sa nedozvedeli všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne, prečo sa to stalo. 

 

Traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť až do konca života. Samozrejme, s výškou trestu sa 

nestotožňujeme," povedal otec nebohej. Dodal, že na súde nebolo poukázané na okolnosť, že čin spáchal policajt, a teda 

verejný činiteľ . 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

 [teraz.sk; 26/10/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/brief-sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-/288656-clanok.html 

 

Obžalovaný sa počas čítania rozsudku a jeho zdôvodnenia rozplakal. Jeho obhajca podal odvolanie voči rozsudku okrem 

výroku o vine. 

 

Košice 26. októbra (TASR) – Košice 26. októbra (TASR) – Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta 

Mareka B. (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo vlani v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou 

svadbou. Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok 

zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

V rámci rozsudku súd zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Určil mu tiež 

ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. 

 

V čase skutku bol Marek B. referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. septembra 2016 večer v 

byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol svoju 

snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do 

http://www.teraz.sk/regiony/brief-sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-/288656-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 10. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť 

svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

 

Sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, že obžalovaný spáchal skutok surovým spôsobom, pričom "chladnokrvne 

pozoroval", ako jeho priateľka umiera a pomoc jej neposkytol. "Následne konal premyslene, keď predstieral svoju účasť 

na hľadaní obete a snažil sa zaviesť pátranie po nebohej nesprávnym smerom," povedal sudca. 

 

Obžalovaný priznal vinu aj na súdnych pojednávaniach a vyjadril ľútosť nad činom, ktorý si podľa vlastných slov nevie 

vysvetliť. Počas čítania rozsudku sa rozplakal. Jeho obhajca podal odvolanie voči rozsudku okrem výroku o vine. 

Odvolanie podal aj splnomocnenec poškodených v časti výroku o náhrade škody. Prokurátor sa nevyjadril. 

 

Na vyhlásení rozsudku bola prítomná rodina zavraždenej. "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných 

pojednávaniach sme sa nedozvedeli všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne, prečo sa to stalo. 

Traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť až do konca života. Samozrejme, s výškou trestu sa 

nestotožňujeme," povedal otec nebohej. Dodal, že na súde nebolo poukázané na okolnosť, že čin spáchal policajt, a teda 

verejný činiteľ. 

 

Prečítajte si aj: 

 

Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného prepustili z väzenia 

 

Odsúdili muža, ktorý sa pokúsil vyrobiť bombu z tlakového hrnca 

 

Ricarda Carvalha za daňové úniky odsúdili v Španielsku na 7 mesiacov 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Košice v súťaži o Naj mesto Slovenska ako na hojdačke: Posledná šanca zahlasovať! 

 [kosice.dnes24.sk; 26/10/2017; Lenka Fedorová ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/kosice-v-sutazi-o-naj-mesto-slovenska-ako-na-hojdacke-posledna-sanca-zahlasovat-282881 

 

 Zostáva len pár dní! Metropola východu bojuje v prestížnej súťaži. Ako sa jej darí v silnej konkurencii? 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2017, počas ktorej mohli Slováci hlasovať a podporiť tak svoje mesto či obec sa 

pomaly blíži ku koncu. Len pár dní pred koncom súťaže sa poradie v TOP 20 poriadne zamiešalo. 

 

Košice sa na začiatku súťaže nachádzali na 15. priečke, počas leta sa však prepadli na 22. miesto. Počas uplynulých dní 

v rebríčku opäť poskočili a aktuálne sa držia na 16. mieste! 

 

http://kosice.dnes24.sk/kosice-v-sutazi-o-naj-mesto-slovenska-ako-na-hojdacke-posledna-sanca-zahlasovat-282881
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V TOP 20 môžeme nájsť aj ďalšie mestá východného Slovenska. Rebríčku v súčasnosti kraľuje Bardejov, 2. miesto si 

drží Spišská Nová Ves a na 5. mieste sa aktuálne nachádza Levoča. V prvej dvadsiatke nájdeme aj Sabinov, Humenné, 

Rožňavu, Vranov nad Topľou či Prešov. Zastúpenie miest z východného Slovenska je tak naozaj pestré. 

 

Podporiť naše mesto môžete aj vy zahlasovaním na www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní 

užívatelia, ktorí kompletne vyplnia registračné údaje. 

 

Víťazom sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov 

odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 6. novembra tohto roku. Sledujte nás preto aj na našom 

facebookovom profile. 

 

Foto: Ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Súd odsúdil expolicajta za vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

 [hlavnespravy.sk; 26/10/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vazenia/1185816 

 

Košice 26. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván) 

 

Bývalý policajt sa k vražde priznal 

 

Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo vlani v 

Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal súd 

obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného 

oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

Na snímke uprostred Marek B. 

 

V rámci rozsudku súd zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Určil mu tiež 

ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. 

 

V čase skutku bol Marek B. referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. septembra 2016 večer v 

byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol svoju 

snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do 

http://www.hlavnespravy.sk/sud-odsudil-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vazenia/1185816
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auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť 

svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

 

Sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, že obžalovaný spáchal skutok surovým spôsobom, pričom "chladnokrvne 

pozoroval", ako jeho priateľka umiera a pomoc jej neposkytol. "Následne konal premyslene, keď predstieral svoju účasť 

na hľadaní obete a snažil sa zaviesť pátranie po nebohej nesprávnym smerom," povedal sudca. 

 

Obžalovaný priznal vinu aj na súdnych pojednávaniach a vyjadril ľútosť nad činom, ktorý si podľa vlastných slov nevie 

vysvetliť. Počas čítania rozsudku sa rozplakal. Jeho obhajca podal odvolanie voči rozsudku okrem výroku o vine. 

Odvolanie podal aj splnomocnenec poškodených v časti výroku o náhrade škody. Prokurátor sa nevyjadril. 

 

Na vyhlásení rozsudku bola prítomná rodina zavraždenej. "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných 

pojednávaniach sme sa nedozvedeli všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne, prečo sa to stalo. 

Traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť až do konca života. Samozrejme, s výškou trestu sa 

nestotožňujeme," povedal otec nebohej. Dodal, že na súde nebolo poukázané na okolnosť, že čin spáchal policajt, a teda 

verejný činiteľ. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Expolicajt, ktorý zavraždil snúbenicu, dostal 23 rokov 

 [kosice.korzar.sme.sk; 26/10/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20681140/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-dostal-23-rokov.html 

 

Prokurátor sa k rozsudku nevyjadrili, obhajoba zahlásila odvolanie. 

 

KOŠICE. Okresný súd Košice I sa vo štvrtok krátko po poludní opäť zaoberal prípadom dnes už bývalého policajta 

Mareka B. (28), obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného na blízkej osobe. 

 

Bola ňou snúbenica Alexandra O. († 26), ktorú zavraždil v predvečer ich svadby. 

 

Procesné strany sa zišli iba na krátko, lebo po záverečných rečiach, ktoré zazneli v pondelok, bolo hlavné pojednávanie 

odročené na štvrtok iba na vynesenie rozsudku. 

 

Mareka, ktorý je od septembra 2016 vo väzbe, priviedla do súdnej siene eskorta. 

 

Prítomní boli aj otec, matka a brat nebohej Alexandry. Rodičia expolicajta opäť chýbali. 

 

Obhajca sa odvolal 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20681140/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-dostal-23-rokov.html
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Predseda senátu vyzval prítomných, aby vstali a vyhlásil rozsudok v mene Slovenskej republiky. 

 

Mareka uznal vinným a poslal na 23 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia, zároveň mu po prepustení na 

slobodu uložil dvojročný ochranný dohľad. 

 

Marek dostal povinnosť zaplatiť pozostalým náklady na pohreb i zmarenú svadbu. 

 

Súd čiastočne vyhovel aj nároku pozostalých, teda otca, mamy a brata, na vyplatenie nemajetkovej ujmy vo výške trikrát 

po 15-tisíc eur. 

 

Prokurátor sa k rozsudku nevyjadril, obhajca v mene klienta zahlásil odvolanie. 

 

Ohlásil zmiznutie, potom sa priznal 

 

Už bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky v Spišskej Novej Vsi čelí obvineniu, že vani 30. septembra 

okolo 19. hodiny Alexandru po predošlej hádke napadol v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

Kuchynským nožom ju bodol do oblasti hrudníka vľavo a keď spadla na zem, opakovane ju bodal do chrbta. 

 

Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do auta zn. Hyundai 

ix35. 

 

Telo odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 

 

Marek potom prišiel na polícii a hoci najprv nahlásil nezvestnosť snúbenice, pod ťarchou dôkazov sa napokon priznal a 

ukázal aj miesto, kde ju zapálil. 

 

Sudca ho na návrh prokurátora vzal do väzby, v ktorej je doteraz. 

 

Pozostalým sa ospravedlnil 

 

V pondelok na súde Marek vyhlásil, že je vinný. 

 

Preto sa dokazovanie ku skutku nekonalo, súd sa zaoberal iba okolnosťami, potrebnými pre výber trestu. 

 

Z registra trestov vyplynulo, že Marek ho má "čistý", kladné mal aj hodnotenie od bývalého zamestnávateľa aj hodnotenie 

správania vo väzbe väznice na Floriánskej ulici. 
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Keďže Marek vinu priznal, prokurátor sa v záverečnej reči zameral iba na návrh trestu. 

 

S ohľadom na dve poľahčujúce okolnosti, ktorými bol predošlý riadny život a priznanie sa k trestnému činu, navrhol 

obvineného poslať na 22 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. 

 

Právny zástupca pozostalých si okrem iného uplatnil nárok na nemajetkovú ujmu vo výške 80-tisíc eur (30-tisíc otec 

nebohej, 30-tisíc matka a 20-tisíc brat). 

 

Obhajkyňa v záverečnej reči poukázala nielen na afekt, zmenšenú príčetnosť a zmenšenú ovládaciu schopnosť klienta, 

ale aj na jeho priznanie sa a napomáhanie vyšetrovaniu. 

 

S poukazom na poľahčujúce okolnosti navrhla súdu zvoliť trest pod dolnou hranicou sadzby, ktorá je 20 až 25 rokov 

alebo doživotie. 

 

"Chcem sa úprimne ospravedlniť otcovi Alexandry a celej jej rodine," povedal Marek. 

 

"Úprimne ľutujem skutok, ktorý som spáchal a ktorý si doteraz neviem vysvetliť." 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Sorry, mom. I love to play hockey! V San Jose strieľa góly slovenská krv 

 [sport.sme.sk; 26/10/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Šport / Hokej - NHL] 

https://sport.sme.sk/c/20681793/nhl-v-san-jose-striela-goly-slovenska-krv.html 

 

Hokejový útočník Kevin Labanc je synom slovenských vysťahovalcov, ktorí v roku 1994 odišli zo Spiša do New Yorku. 

 

SAN JOSE, BRATISLAVA. V prvom útoku hokejového tímu NHL San Jose Sharks korčuľuje s dvoma americkými 

legendami Joeom Thorntonom a Joeom Pavelskim 21-ročný Kevin Labanc. Kto by si bol pomyslel, že tento mladík 

rozumie dobre po slovensky a zbožňuje vyprážané rezne so zemiakovým šalátom? 

 

Na jeseň 1993 začala písať svoju históriu slovenská hokejová extraliga. V premiérovej sezóne kraľoval v tabuľke 

produktivity iba 19-ročný útočník Dukly Trenčín Miroslav Šatan, za Slovan Bratislava nastúpili na niekoľko zápasov aj 

bratia Peter a Anton Šťastný a v drese Spišskej Novej Vsi hral mladý obranca Milan Labanc. 

 

Lenže prvá extraligová sezóna bola pre neho zároveň aj posledná. V januári 1994 sa oženil a s manželkou zamierili 

hľadať šťastie do Ameriky. 

 

Do Ameriky po stopách predkov 

 

https://sport.sme.sk/c/20681793/nhl-v-san-jose-striela-goly-slovenska-krv.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 10. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

"Ďakujem, yes! Samozrejme, že som hrdý otec," zareaguje pri zmienke o synovom napredovaní zmesou slovenských a 

anglických slov Milan Labanc. Z vlastnej hokejovej kariéry si už veľa nepamätá, predsa len, je to vyše dvadsať rokov. 

 

"Ťažko povedať, kam by som to v hokeji dotiahol. Myslím, že nejaký talent tam bol. V tých časoch bola v našom 

hokejovom klube zložitá ekonomická situácia, čo znamenalo nejasnú perspektívu. V spomínanej sezóne som začal v 

Kežmarku, kde som finišoval s vojenčinou, potom som prišiel do Spišskej Novej Vsi," hovorí Milan Labanc. 

 

"Na zápasy si už nespomínam. Viem, že vo Zvolene na dobrý zápas prišlo zhruba dvetisíc fanúšikov, čo na tie časy 

nebola zlá návšteva... Slovensku som však vďačný, že ma hokejovo vychovalo – aj vďaka systému, ktorý ešte kedysi s 

podporou štátu fungoval." 

 

Za rozhodnutím dvoch mladých ľudí odísť na druhý koniec sveta sa skrýva zaujímavý rodinný príbeh. 

 

"Išli sme síce do neznáma, ale v New Yorku už bývala celá moja rodina, takže sme sa mohli spoľahnúť na ich podporu," 

vysvetľuje Anika Labanc Dubinská, ktorá pochádza z dedinky Jakubany pri Starej Ľubovni. 

 

So životom za oceánom už mali skúsenosti jej predkovia. "Na začiatku dvadsiateho storočia sa tam moji prarodičia. 

Zarobili si nejaké peniaze, vrátili sa na Slovensko, kúpili si mlyn a začali podnikať. Lenže po roku 1948 im ho znárodnili. O 

živote v Amerike sa v rodine po celý čas veľa rozprávalo. Ale možnosť odcestovať tam sa naskytla, až keď sa po roku 

1989 otvorili hranice." 

 

Na Jasečka v Madison Square Garden 

 

V New Yorku už Labancovcov čakala Anikina mama aj s dvoma ďalšími súrodencami. "Čo tak asi môže robiť človek, 

ktorý hral dovtedy iba hokej?" odvetí Milan Labanc na otázku, ako za oceánom začínal. 

 

"Robil som na stavbe." A popritom občas zašiel na hokej. "Prvý zápas, ktorý som videl v Madison Square Garden v New 

Yorku bol medzi USA a Slovenskom, hral v ňom aj môj bývalý spoluhráč zo Spišskej Novej Vsi Stano Jasečko." 

 

Krátko po príchode do Ameriky sa narodili Labancovcom dve deti - najskôr dcéra Diane a o rok neskôr syn Kevin. 

 

"Kevin bol odmalička veľmi živé dieťa. Ako rástol, prekypoval energiou, vedeli sme, že ju potrebuje zo seba niekde vydať. 

Od štyroch rokov s ním manžel začal chodiť na hokej. Rýchlo si tento šport zamiloval. Keď sme neskôr s ním začali 

cestovať po východnom pobreží USA alebo do Kanady, nemal problém vstať ráno o štvrtej a čakal, kedy sa vychystáme," 

hovorí pani Anika. 

 

Kevin Labanc nemal ešte pätnásť, keď odišiel do Michiganu, aby sa zapojil do projektu amerického mládežníckeho 

hokeja. V sedemnástich sa rozhodoval, či bude pokračovať v kariére v juniorskej lige OHL alebo na univerzite v NCAA. 
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"Ja som sa prihovárala za univerzitu, lebo vzdelanie považujem v živote za veľmi dôležité. Ale on sa po debate s jeho 

trénerom z New Jersey Rockets, kde vyrastal, a manželom rozhodol pre kanadský klub Barrie Colts v OHL. Prišiel za 

mnou a povedal mi: Sorry, mom, I love to play hockey! Mama prepáč, ale milujem hokej..." 

 

Šatan by ho bral, ale... 

 

Z Brooklynu sa Labancovci presťahovali na menej rušný ostrov Staten Island. Aj v Amerike dodržiavajú slovenské 

tradície, stále si zachovávajú rodný jazyk. 

 

"Po slovensky lepšie hovorí dcéra. Kevin rozumie, ale predsa len, veľa času trávil v čisto americkom prostredí. Mama a 

moji bratia sa s ním rozprávajú po slovensky. 

 

Keď bol menší, vyrastal v miestnej československej komunite, chodil hrávať s kamarátmi futbal, počúval ako chlapi po 

slovensky nadávajú a mal z toho fun, zábavu. Veľmi rád má rezne so zemiakovým šalátom, ktoré robí moja mama, ale 

odkedy hrá v NHL, už dbá na zdravú výživu a nevedel, ako to má babke vysvetliť," dodáva pani Anika. 

 

Na Slovensku bol Kevin Labanc prvýkrát pred piatimi rokmi – hral na Dzurillovom memoriáli v Piešťanoch. Počas 

minulého aj tohto leta trénoval na Long Islande, kde sa stretol aj s terajším generálnym manažérom slovenskej 

reprezentácie Miroslavom Šatanom. 

 

"Zhovárali sa spolu. Kevin ho pozná. Šatan mu povedal, že keby mohol, hneď by zobral hrať za Slovensko, ale už to 

nejde, lebo nespĺňa podmienky." 

 

Kevina Labanca v roku 2014 draftovali San Jose Sharks. O dva roky neskôr podpísal s klubom profesionálny kontrakt a 

začal hrať vo farmárskom tíme v AHL. 

 

Po dobrom úvode ho však povolali do prvého tímu a 8. novembra 2016 si odkrútil premiéru v NHL na ľade Washingtonu. 

 

"Manželka vtedy nemohla ísť, ale ja som cestoval aj s priateľmi a synovcom. Samozrejme, že to bol pre nás špeciálny 

okamih. Navyše Kevin bol fanúšikom Capitals a svoj prvý zápas hral proti Ovečkinovi," hovorí hokejistov otec. 

 

Odvtedy má Labanc za sebou už viac ako šesťdesiat zápasov v profilige, v aktuálnej sezóne dal zatiaľ tri góly a pridal tri 

asistencie. 

 

"Je to náročná súťaž, konkurencia je tvrdá. Veríme, že vydrží," vysvetľuje s pokorou v hlase Milan Labanc. 
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A manželka Anika ho doplní: "Nevenovali sme sa mu toľko s vidinou veľkých peňazí, ale preto, že odmalička ten šport 

miloval. Obe deti sme vychovali k zodpovednosti a vštepovali sme im, aby robili to, čo ich baví, ale nech to robia dobre." 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Basketbalová Spišská Nová Ves sa posilnila o Švajčiara Nzegeho 

 [dobrenoviny.sk; 26/10/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114562/basketbalova-spisska-nova-ves-sa-posilnila-o-svajciara-nzegeho 

 

Dvadsaťpäťročný Nzege odohral uplynulé tri ročníky v zámorskej Division 1 NCAA za East Carolina Pirates. Sezónu 

2017/18 odštartoval v anglickom Leeds Force. 

 

Ilustračné foto. — Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič 

 

Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa posilnil o švajčiarskeho 

pivota Michela–Ofika Nzegeho, ktorý má zaplniť medzeru po zranenom Viktorovi Juríčkovi. Ten by mal chýbať až do 

konca roka. 

 

"Hneď ako sme sa dozvedeli od doktorov verdikt o Juríčkovom stave, museli sme vzniknutú situáciu riešiť. Viktorovi 

prajeme skoré uzdravenie, má našu plnú podporu. Topánka nás však vzhľadom na jeho absenciu tlačí hlavne pod 

košom, kde je Ninkovič často preťažovaný, a tak nám na pomoc prichádza švajčiarska posila. Verím, že do tímu zapadne 

a že bude prínosom," povedal pre basketliga.sk predseda klubu Rastislav Javorský. 

 

Dvadsaťpäťročný Nzege odohral uplynulé tri ročníky v zámorskej Division 1 NCAA za East Carolina Pirates. Sezónu 

2017/18 odštartoval v anglickom Leeds Force. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Expolicajt dostal za vraždu snúbenice 23 rokov. Na súde sa rozplakal 

 [tvnoviny.sk; 26/10/2017; KOŠICE/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1891959 

 

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

Košický súd dnes vyniesol rozsudok nad expolicajtom, ktorý svoju snúbenicu dopichal nožom deň pred svadbou. Otrasný 

prípad sa stal v septembri minulého roka v Spišskej novej Vsi. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114562/basketbalova-spisska-nova-ves-sa-posilnila-o-svajciara-nzegeho
http://www.tvnoviny.sk/a/1891959
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Obžalovaný sa dnes na pojednávaní rozplakal. Možno ho trápila výška trestu, možno pocit viny. Súd ho uznal vinným vo 

všetkých bodoch obžaloby. 

 

"Súd mu uložil nepodmienečný trest v trvaní 23 rokov," uviedla hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. 

 

So snúbenicou Alexandrou sa poznali deväť rokov. Deň pred svadbou sa však pohádali, vraj pri balení koláčov. Marek ju 

niekoľkokrát pichol nožom. Motív však ostal nejasný. 

 

"Po viac ako roku od prípravného konania a niekoľkých hlavných pojednávaní, sme sa nedozvedeli všetky odpovede na 

otázky, ktoré nás zaujímali a najmä prečo sa to stalo," povedal otec zavraždenej Peter Oltznauer. 

 

Tela nebohej sa pokúsil zbaviť tak, že ho odniesol do Levočskej doliny a zapálil. Ako policajt sa snažil vyšetrovateľov 

priviesť na nesprávnu stopu. Pod tlakom dôkazov sa však nakoniec priznal a svoju vinu nepopieral ani pred súdom. 

 

Vraždu síce podľa znalcov spáchal v afekte, no to čo nasledovalo bolo kruté a premyslené. Je nepochopiteľné, že to 

urobil muž, ktorý mal zákon nielen rešpektovať ale aj chrániť. 

 

Po záverečnom verdikte sa obe strany odvolali. Obhajca odsúdeného nebol spokojný s výškou trestu a rodina zas s 

výškou odškodného. 

 

Viac v reportáži Dušana Tokarčíka: 

 

--> 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  R. Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

 [teraz.sk; 26/10/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/b-bystrica-r-kalinak-sa-stretol-s-r/288752-clanok.html 

 

Od nového roka plánuje nielen legislatívne opatrenia, ale i personálne, či opatrenia technického charakteru, aby sa 

zlepšila bezpečnostná situácia v problémových osadách i častiach miest a obcí. 

 

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák spolu s prezidentom 

Policajného zboru SR Tiborom Gašparom vo štvrtok v Banskej Bystrici diskutovali s rómskymi špecialistami o 

opatreniach, ktoré chystá rezort vnútra v súvislosti s rómskou kriminalitou v sociálne vylúčených skupinách. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/b-bystrica-r-kalinak-sa-stretol-s-r/288752-clanok.html
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Od nového roka plánuje nielen legislatívne opatrenia, ale i personálne, či opatrenia technického charakteru, aby sa 

zlepšila bezpečnostná situácia v problémových osadách i častiach miest a obcí. Medzi tie patria najmä okresy Spišská 

Nová Ves, Rimavská Sobota, Revúca a Košice-okolie. 

 

"Od začiatku tohto roka intenzívne pracujeme na komplexných opatreniach, ktoré by mali riešiť otázku rómskej kriminality 

v sociálne vylúčených skupinách. Možno všeobecne povedať, že ak kriminalita na Slovensku za posledné roky klesá, tak 

kriminalita v týchto lokalitách stagnuje alebo rastie," konštatoval Kaliňák. 

 

Podľa neho rómski špecialisti pomáhajú udržiavať situáciu na únosnej úrovni. Ak ich pred desiatimi rokmi mali iba 18, 

dnes ich je takmer 300. 

 

Chystané opatrenia rezort vnútra detailnejšie predstaví koncom roka. Ako však Kaliňák zdôraznil, nie všetky rómske 

osady sú komplikované, niekde je spolupráca obcí s ich obyvateľmi na dobrej úrovni, najmä ak majú možnosť pracovať. 

Hoci každá taká oblasť je špecificky odlišná, úžera, záškoláctvo či zneužívanie maloletých na niektoré skutky patrí v 

mnohých lokalitách medzi najzávažnejšie problémy. Tam by chcela polícia v rámci nových razantnejších opatrení a 

postupov výrazne zakročiť. Výsledky prvých pilotných projektov jej potom ukážu, nakoľko sú nové opatrenia účinné. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Kaliňákov rezort chystá zmeny pre kriminalitu v osadách 

 [aktuality.sk; 26/10/2017; Redakcia ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/533621/kalinakov-rezort-chysta-zmeny-pre-kriminalitu-v-osadach/ 

 

V mnohých lokalitách patrí medzi najzávažnejšie problémy úžera, záškoláctvo či zneužívanie maloletých. 

 

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák spolu s prezidentom Policajného zboru SR Tiborom Gašparom vo 

štvrtok v Banskej Bystrici diskutovali s rómskymi špecialistami o opatreniach, ktoré chystá rezort vnútra v súvislosti s 

rómskou kriminalitou v sociálne vylúčených skupinách. 

 

Rómskych špecialistov je takmer 300 

 

Od nového roka plánuje nielen legislatívne opatrenia, ale i personálne, či opatrenia technického charakteru, aby sa 

zlepšila bezpečnostná situácia v problémových osadách i častiach miest a obcí. Medzi tie patria najmä okresy Spišská 

Nová Ves, Rimavská Sobota, Revúca a Košice-okolie. 

 

"Od začiatku tohto roka intenzívne pracujeme na komplexných opatreniach, ktoré by mali riešiť otázku rómskej kriminality 

v sociálne vylúčených skupinách. Možno všeobecne povedať, že ak kriminalita na Slovensku za posledné roky klesá, tak 

kriminalita v týchto lokalitách stagnuje alebo rastie," konštatoval Kaliňák. 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/533621/kalinakov-rezort-chysta-zmeny-pre-kriminalitu-v-osadach/
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Podľa neho rómski špecialisti pomáhajú udržiavať situáciu na únosnej úrovni. Ak ich pred desiatimi rokmi mali iba 18, 

dnes ich je takmer 300.  

 Komentár Mareka Vagoviča: Kto má strach, že Rusko začne rozprávať 

 

 Každá oblasť je špecifická 

 

Chystané opatrenia rezort vnútra detailnejšie predstaví koncom roka. Ako však Kaliňák zdôraznil, nie všetky rómske 

osady sú komplikované, niekde je spolupráca obcí s ich obyvateľmi na dobrej úrovni, najmä ak majú možnosť pracovať. 

 

Hoci každá taká oblasť je špecificky odlišná, úžera, záškoláctvo či zneužívanie maloletých na niektoré skutky patrí v 

mnohých lokalitách medzi najzávažnejšie problémy. Tam by chcela polícia v rámci nových razantnejších opatrení a 

postupov výrazne zakročiť. Výsledky prvých pilotných projektov jej potom ukážu, nakoľko sú nové opatrenia účinné. 

 

 ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 

 Rómske osady, Robert Kaliňák 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

 [hlavnespravy.sk; 26/10/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/kalinak-sa-stretol-s-romskymi-specialistami-rezort-chysta-zmeny/1186022 

 

Banská Bystrica 26. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko) 

 

Rezort plánuje nielen legislatívne opatrenia, ale i personálne a opatrenia technického charakteru 

 

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák spolu s prezidentom Policajného zboru SR Tiborom Gašparom vo 

štvrtok v Banskej Bystrici diskutovali s rómskymi špecialistami o opatreniach, ktoré chystá rezort vnútra v súvislosti s 

rómskou kriminalitou v sociálne vylúčených skupinách. 

 

Na snímke zľava podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák a prezident Policajného zboru SR Tibor 

Gašpar 

 

Od nového roka plánuje nielen legislatívne opatrenia, ale i personálne, či opatrenia technického charakteru, aby sa 

zlepšila bezpečnostná situácia v problémových osadách i častiach miest a obcí. Medzi tie patria najmä okresy Spišská 

Nová Ves, Rimavská Sobota, Revúca a Košice-okolie. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/kalinak-sa-stretol-s-romskymi-specialistami-rezort-chysta-zmeny/1186022
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"Od začiatku tohto roka intenzívne pracujeme na komplexných opatreniach, ktoré by mali riešiť otázku rómskej kriminality 

v sociálne vylúčených skupinách. Možno všeobecne povedať, že ak kriminalita na Slovensku za posledné roky klesá, tak 

kriminalita v týchto lokalitách stagnuje alebo rastie," konštatoval Kaliňák. 

 

Podľa neho rómski špecialisti pomáhajú udržiavať situáciu na únosnej úrovni. Ak ich pred desiatimi rokmi mali iba 18, 

dnes ich je takmer 300. 

 

Chystané opatrenia rezort vnútra detailnejšie predstaví koncom roka. Ako však Kaliňák zdôraznil, nie všetky rómske 

osady sú komplikované, niekde je spolupráca obcí s ich obyvateľmi na dobrej úrovni, najmä ak majú možnosť pracovať. 

Hoci každá taká oblasť je špecificky odlišná, úžera, záškoláctvo či zneužívanie maloletých na niektoré skutky patrí v 

mnohých lokalitách medzi najzávažnejšie problémy. Tam by chcela polícia v rámci nových razantnejších opatrení a 

postupov výrazne zakročiť. Výsledky prvých pilotných projektov jej potom ukážu, nakoľko sú nové opatrenia účinné. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  R. Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

 [24hod.sk; 26/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/r-kalinak-sa-stretol-s-romskymi-specialistami-rezort-chysta-zmeny-cl544559.html 

 

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas tlačovej konferencie na tému Stretnutie s 

rómskymi špecialistami a opatrenia, ktoré chystá rezort ministerstva vnútra v súvislosti s rómskou kriminalitou v ... 

 

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák spolu s prezidentom 

Policajného zboru SR Tiborom Gašparom vo štvrtok v Banskej Bystrici diskutovali s rómskymi špecialistami o 

opatreniach, ktoré chystá rezort vnútra v súvislosti s rómskou kriminalitou v sociálne vylúčených skupinách. 

 

Od nového roka plánuje nielen legislatívne opatrenia, ale i personálne, či opatrenia technického charakteru, aby sa 

zlepšila bezpečnostná situácia v problémových osadách i častiach miest a obcí. Medzi tie patria najmä okresy Spišská 

Nová Ves, Rimavská Sobota, Revúca a Košice-okolie. 

 

"Od začiatku tohto roka intenzívne pracujeme na komplexných opatreniach, ktoré by mali riešiť otázku rómskej kriminality 

v sociálne vylúčených skupinách. Možno všeobecne povedať, že ak kriminalita na Slovensku za posledné roky klesá, tak 

kriminalita v týchto lokalitách stagnuje alebo rastie," konštatoval Kaliňák. 

 

Podľa neho rómski špecialisti pomáhajú udržiavať situáciu na únosnej úrovni. Ak ich pred desiatimi rokmi mali iba 18, 

dnes ich je takmer 300. 

 

Chystané opatrenia rezort vnútra detailnejšie predstaví koncom roka. Ako však Kaliňák zdôraznil, nie všetky rómske 

osady sú komplikované, niekde je spolupráca obcí s ich obyvateľmi na dobrej úrovni, najmä ak majú možnosť pracovať. 

http://www.24hod.sk/r-kalinak-sa-stretol-s-romskymi-specialistami-rezort-chysta-zmeny-cl544559.html
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Hoci každá taká oblasť je špecificky odlišná, úžera, záškoláctvo či zneužívanie maloletých na niektoré skutky patrí v 

mnohých lokalitách medzi najzávažnejšie problémy. Tam by chcela polícia v rámci nových razantnejších opatrení a 

postupov výrazne zakročiť. Výsledky prvých pilotných projektov jej potom ukážu, nakoľko sú nové opatrenia účinné. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kaliňák sa stretol s rómskymi špecialistami, rezort chystá zmeny 

 [hnonline.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: HNonline] 

http://slovensko.hnonline.sk/1051799-kalinak-sa-stretol-s-romskymi-specialistami-rezort-chysta-zmeny 

 

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák spolu s prezidentom Policajného zboru SR Tiborom Gašparom vo 

štvrtok v Banskej Bystrici diskutovali s rómskymi špecialistami o opatreniach, ktoré chystá rezort vnútra v súvislosti s 

rómskou kriminalitou v sociálne vylúčených skupinách. 

 

Od nového roka plánuje nielen legislatívne opatrenia, ale i personálne, či opatrenia technického charakteru, aby sa 

zlepšila bezpečnostná situácia v problémových osadách i častiach miest a obcí. Medzi tie patria najmä okresy Spišská 

Nová Ves, Rimavská Sobota, Revúca a Košice-okolie. 

 

"Od začiatku tohto roka intenzívne pracujeme na komplexných opatreniach, ktoré by mali riešiť otázku rómskej kriminality 

v sociálne vylúčených skupinách. Možno všeobecne povedať, že ak kriminalita na Slovensku za posledné roky klesá, tak 

kriminalita v týchto lokalitách stagnuje alebo rastie," konštatoval Kaliňák. 

 

Podľa neho rómski špecialisti pomáhajú udržiavať situáciu na únosnej úrovni. Ak ich pred desiatimi rokmi mali iba 18, 

dnes ich je takmer 300. 

 

Chystané opatrenia rezort vnútra detailnejšie predstaví koncom roka. Ako však Kaliňák zdôraznil, nie všetky rómske 

osady sú komplikované, niekde je spolupráca obcí s ich obyvateľmi na dobrej úrovni, najmä ak majú možnosť pracovať. 

 

Hoci každá taká oblasť je špecificky odlišná, úžera, záškoláctvo či zneužívanie maloletých na niektoré skutky patrí v 

mnohých lokalitách medzi najzávažnejšie problémy. 

 

Tam by chcela polícia v rámci nových razantnejších opatrení a postupov výrazne zakročiť. Výsledky prvých pilotných 

projektov jej potom ukážu, nakoľko sú nové opatrenia účinné. 

 

Späť na obsah 
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1.29.  Trest za vraždu snúbenice 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 26/10/2017;  Dušan Tokarčík; Zaradenie: z domova] 

 

Viktor Vincze, moderátor: "Košický súd dnes vyniesol rozsudok nad expolitajtom, ktorý svoju snúbenicu dopichal nožom 

deň pre svadbou. Otrasný prípad sa stal v septembri minulého roka v Spišskej Novej Vsi." 

 

Dušan Tokarčík, redaktor: "Obžalovaný sa dnes na pojednávaní rozplakal, možno ho trápila výška trestu, možno pocit 

viny. Súd ho uznal vinným vo všetkých bodoch obžaloby." 

 

Sudca: "Je vinný." 

 

Anna Pančurová, hovorkyňa košických súdov: "A uložil mu nepodmienečný test odňatia slobody v trvaní 23 rokov." 

 

Dušan Tokarčík: "So snúbenicou Alexandrou sa poznali 9 rokov. Deň pred svadbou sa však pohádali, vraj pri balení 

koláčov. Marek ju niekoľkokrát pichol nožom. Motív však ostal nejasný." 

 

Peter Oltznauer, otec zavraždenej: "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných pojednávaní sme sa 

nedozvedeli všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne prečo sa to stalo." 

 

Dušan Tokarčík: "Tela nebohej sa pokúsil zbaviť tak, že ho odniesol do levočskej doliny a zapálil. Ako policajt sa snažil 

vyšetrovateľov priviesť na nesprávnu stopu. Pod tlakom dôkazov sa však nakoniec priznal a svoju vinu nepopieral ani 

pred súdom. Takto si na predchádzajúcom pojednávaní sypal popol na hlavu." 

 

(začiatok archívneho záznamu) 

 

Marek, obžalovaný: "Chcel by som sa úprimne ospravedlniť rodine nebohej Alexandry." 

 

(koniec archívneho záznamu) 

 

Peter Oltznauer: "Rodina, najbližší príbuzní, priatelia sa s tým nikdy do konca života nestotožníme." 

 

Dušan Tokarčík: "Vraždu síce podľa znalcov spáchal v afekte, no to čo nasledovalo bolo kruté a premyslené. Je 

nepochopiteľné, že to urobil muž, ktorý mal zákon nielen rešpektovať, ale aj chrániť." 

 

Peter Oltznauer: "Nebolo zodpovedané a nebolo poukázané na okolnosť, že ju spáchal v tom čase policajt, verejný 

činiteľ." 

 

Dušan Tokarčík: "Súd priznal najbližšej rodine odškodné v celkovej výške 45 tisíc eur. Dcéru a sestru im to však nevráti." 
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Peter Oltznauer: "Našu traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť do konca života, ale samozrejme, že s 

výškou trestu sa nestotožňujeme." 

 

Dušan Tokarčík: "Po záverečnom verdikte sa obe strany odvolali. Obhajca odsúdeného nebol spokojný s výškou trestu a 

rodina zas s výškou odškodného. Z Košíc Dušan Tokarčík, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Súd odsúdil expolicajta za chladnokrvnú vraždu snúbenice na 23 rokov väzenia 

 [netky.sk; 26/10/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/sud-odsudil-expolicajta-za-chladnokrvnu-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vazenia 

 

KOŠICE – Okresný súd Košice I odsúdil vo štvrtok bývalého policajta Mareka B. (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej 

došlo vlani v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. Za obzvlášť závažný zločin vraždy poslal 

súd obžalovaného za mreže na 23 rokov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajca obžalovaného 

oznámil, že podáva v jeho mene odvolanie. 

 

V rámci rozsudku súd zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Určil mu tiež 

ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. 

 

V čase skutku bol Marek B. referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. septembra 2016 večer v 

byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol svoju 

snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do 

auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť 

svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

 

Sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, že obžalovaný spáchal skutok surovým spôsobom, pričom "chladnokrvne 

pozoroval", ako jeho priateľka umiera a pomoc jej neposkytol. "Následne konal premyslene, keď predstieral svoju účasť 

na hľadaní obete a snažil sa zaviesť pátranie po nebohej nesprávnym smerom," povedal sudca. 

 

Obžalovaný priznal vinu aj na súdnych pojednávaniach a vyjadril ľútosť nad činom, ktorý si podľa vlastných slov nevie 

vysvetliť. Počas čítania rozsudku sa rozplakal. Jeho obhajca podal odvolanie voči rozsudku okrem výroku o vine. 

Odvolanie podal aj splnomocnenec poškodených v časti výroku o náhrade škody. Prokurátor sa nevyjadril. 

 

Na vyhlásení rozsudku bola prítomná rodina zavraždenej. "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných 

pojednávaniach sme sa nedozvedeli všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali, hlavne, prečo sa to stalo. 

Traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť až do konca života. Samozrejme, s výškou trestu sa 

http://www.netky.sk/clanok/sud-odsudil-expolicajta-za-chladnokrvnu-vrazdu-snubenice-na-23-rokov-vazenia
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nestotožňujeme," povedal otec nebohej. Dodal, že na súde nebolo poukázané na okolnosť, že čin spáchal policajt, a teda 

verejný činiteľ . 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Stručne z domova – 23 rokov za vraždu snúbenice 

 [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 26/10/2017;  Milan Jeluš; Zaradenie: z domova] 

 

Milan Jeluš, redaktor: "Okresný súd Košice I odsúdil bývalého policajta Mareka B. za vraždu snúbenice na dvadsaťtri 

rokov nepodmienečne. Zabil ju vlani v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. Rozsudok zatiaľ 

nie je právoplatný." 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  V Spišskej Novej Vsi montujú kamery 

 [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 26/10/2017;  Martina Kvačkajová; Zaradenie: z domova] 

 

Martina Kvačkajová, moderátorka: "V Spišskej Novej Vsi aktuálne montujú 14 nových kamier na sídliskách Mier, Západ 

a Tarča. Malé okresné mesto tak bude mať viac ako 40 statických a otočných kamier. Osádzajú ich pri školách, 

zdravotných strediskách, aj pri pohostinstvách. Za 14 nových kamier mesto zaplatilo 28-tisíc eur. Záznam z kamier budú 

nonstop monitorovať štyria ľudia." 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Stručne z domova – 23 rokov za vraždu snúbenice 

 [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 26/10/2017;  ; Zaradenie: z domova] 

 

Redaktor: "Dvadsaťtri rokov za mrežami strávi policajt zo Spiša, ktorý deň pred svadbou zavraždil svoju snúbenicu. K 

činu sa dnes už bývalý policajt priznal a vraj ho ľutuje. Proti rozhodnutiu súdu sa však dvadsaťosemročný muž odvolal. 

Hovorkyňa Okresného súdu v Košiciach Anna Pančurová." 
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Anna Pančurová, hovorkyňa Okresného súdu v Košiciach: "Senát Okresného súdu Košice I rozhodol o obžalovanom 

Marekovi B. tak, že ho uznal vinným zo spáchania trestného činu, ktorý prokurátor právne kvalifikoval ako obzvlášť 

závažný zločin vraždy, za čo obžalovanému uložil nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní dvadsaťtri rokov." 

 

Redaktor: "Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obžalovaný sa odvolal. Muž má tiež povinnosť zaplatiť pozostalým náklady 

na pohreb i zmarenú svadbu. Súd čiastočne vyhovel aj nároku pozostalých, teda otca, matky a brata zavraždenej na 

vyplatenie nemajetkovej ujmy vo výške trikrát po pätnásťtisíc eur. Pripomeňme, že dnes už bývalý policajt vlani v 

Spišskej Novej Vsi po hádke napadol nožom a surovo zavraždil svoju dvadsaťšesťročnú snúbenicu." 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Za vraždu snúbenice dostal 23 rokov 

 [STV Jednotka, 16:00; Správy RTVS; 26/10/2017;  Zuzana Navrátilová; Zaradenie: z domova] 

 

Jana Majeská, moderátorka: "Dvadsaťtri rokov za mrežami strávi policajt zo Spiša, ktorý deň pred svadbou zavraždil 

svoju snúbenicu. K vražde sa dnes už bývalý policajt priznal, svoj čin vraj ľutuje, proti rozhodnutiu sa však odvolal. 

Pojednávanie sledovala redaktorka Zuzana Navrátilová. Zuzana, vie sa už prečo muž zabíjal, išlo o skrat?" 

 

Zuzana Navrátilová, redaktorka RTVS (naživo): "Pekné popoludnie, no tak na toto jednoznačná odpoveď nie je, pretože 

na pondelkovom pojednávaní muž vyhlásil, že je vinný a teda dokazovanie ku skutku sa nekonalo. Súd sa teda zaoberal 

iba okolnosťami potrebnými pre výšku trestu. Z registra trestov tiež vyplynulo, že muž ho má, ako sa povie, čistý, kladné 

mal aj hodnotenia od bývalého zamestnávateľa a aj hodnotenie správania vo väzbe. Sudca ale dnes čin muža označil za 

premyslený a preto mu vymeral tento test. Bývalého policajta navyše usvedčili stopy krvi v byte, kde chceli snúbenci po 

svadbe bývať, dôkazom je aj záznam z kamery vo vchode domu. Ten zachytáva, ako muž telo ženy vynáša von. Muža 

tiež usvedčili jeho zranenia tesne po tom, ako prišiel na políciu nahlásiť, že jeho snúbenica zmizla." 

 

Jana Majeská: "Zuzana, pripomeň, čo sa vlani v septembri v Spišskej Novej Vsi vlastne stalo." 

 

Zuzana Navrátilová: "Dnes už bývalý policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky tridsiateho septembra 2016 okolo 

siedmej hodny podvečer v byte na Kováčskej ulici po hádke napadol svoju snúbenicu, spôsobil jej zranenia, ktorým 

namieste podľahla. Nebohú potom zabalil do igelitu, do deky a do posteľnej plachty, naložil ju do auta a odviezol za 

Levoču, kde telo polial benzínom a zapálil. Po tom ako sa tela zbavil, sám išiel na políciu a nahlásil, že jeho snúbenica 

zmizla. Ja ešte dodám, že prípad bývalého policajta vyšetrovala aj inšpekcia ministerstva vnútra, obžalovaný bol totiž 

policajtom od roku 2010 a dodám, že úspešne absolvoval všetky povinné psychologické testy." 

 

Späť na obsah 
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1.35.  23 rokov pre expolicajta 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 26/10/2017;  Janette Rákošová; Zaradenie: z domova] 

 

Monika Šebová, moderátorka: "Expolicajt zo Spišskej Novej Vsi Marek, ktorý vlani brutálnym spôsobom zavraždil svoju 

snúbenicu Alexandru, si dnes vypočul verdikt." 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Keďže na súde priznal vinu a svoj čin oľutoval, senát sa zaoberal iba výškou trestu." 

 

Monika Šebová: "S rozsudkom mladý muž spokojný nie je. Naopak rodine nebohej Alexandry sa zdá mierny." 

 

Janette Rákošová, redaktorka: "Dvadaťosemročnému mladíkovi hrozil za obvzlášť závažný zločin vraždy výnimočný trest 

a to až na dvadsaťpäť rokov, prípadne doživotie. Prokurátor na pondelokovom pojednávaní žiadal dvadsaťdvaročné 

väzenie. Senát trest ešte sprísnil." 

 

Sudca: "Čin spáchal závažnejším spôsobom konania a to na chránenej osobe, blízkej osobe. Za to mu ukladá trest 

odňatia slobody v trvaní dvadsaťtri rokov nepodmienečne." 

 

Janette Rákošová: "Expolicajt Marek sa po vynesení verdiktu rozplakal. Rozsudok ale nie je právoplatný. Na mieste sa 

voči nemu odvolal a tak bude rozhodovať ešte krajský súd." 

 

Otec nebohej Alexandry: "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných pojenávaní sme sa nedozvedeli 

všetky odpovede na otázky, ktoré by nás zaujímali. Hlavne prečo sa to stalo. Rodina, najbližší príbuzní, priatelia sa s tým 

nikdy dokonca života nestotožníme." 

 

Marek, obžalovaný: "Chcel by som sa vám úprimne ospravedlniť, rodine nebohej Alexandry a úprimne ľutujem svoj 

skutok, ktorý si neviem vysvetliť." 

 

Otec nebohej Alexandry: "Našu traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť do konca života, ale samozrejme, 

že s výškou trestu sa nestotožňujeme." 

 

Milan Kuzma, právny zástupca poškodených: "Ten rozsudok nevráti život tohto dievčaťa už a ani tejto rodine dcéru alebo 

sestru." 

 

Janette Rákošová: "Marek snúbenicu napadol kuchynským nožom a opakovane ju bodol najskôr do hrudníka a neskôr i 

do chrbta. Jej telo zabalil do igelitového vreca, deky a plachty a naložil ho do auta. Pri Levočskej priehrade telo zapálil a 

to všetko len deň pred ich svadbou." 

 

Späť na obsah 
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1.36.  Banská Bystrica: Boj proti kriminalite 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 26/10/2017;  Katarína Kováčiková; Zaradenie: z domova] 

 

Ján Mečiar, moderátor: "Špecialisti na rómsku kriminalitu pracujú na policajných oddeleniach po celom Slovensku." 

 

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: "Prešli špeciálnym kurzom, ovládajú základy rómskeho jazyka a získal si ich 

dôveru pri komunikácii." 

 

Ján Mečiar: " Kým ešte pred 10 rokmi sme mali iba 18 rómskych špecialistov, v súčasnosti sú ich stovky." 

 

Katarína Kováčiková, redaktorka: "Na policajných oddeleniach po celom Slovenku momentálne pracuje takmer 300 

rómskych špecialistov. Jedným z nich je už 8 rokov aj Jozef Oborčok. Na starosti má rómske osady v okolí Banskej 

Bystrice." 

 

Jozef Oborčok, rómsky špecialista: "Poznajú nás aj po mene, vedia kto sme a v prípade, že sa obracajú na políciu, tak 

často sa prioritne obracajú na nás." 

 

Tibor Gašpar, prezident PZ SR: "Vyslovene sa niekedy oslovujú krstnými menami, videl som, že reagujú ľudia naňho 

veľmi rýchlo, ma prehľad absolútny o celej tej komunite." 

 

Katarína Kováčiková: "Podľa ministerstva vnútra je na celom Slovensku asi 200 Problémových lokalít, kde je zvýšená 

kriminalita." 

 

Robert Kaliňák, minister vnútra SR: "Je to otázka okresu Spišská Nová Ves, Rimavská sobota, Revúca, Košice – okolie, 

Levoča. Pokiaľ všeobecne môžeme konštatovať, že na Slovensku za posledné roky dramaticky klesá kriminalita, v týchto 

lokalitách nám kriminalita buď stagnuje, alebo dokonca rastie." 

 

Katarína Kováčiková: "Na zlepšenie stavu pripravuje ministerstvo komplex opatrení. Tie chcú predstaviť do konca tohto 

roka, tak aby už budúci rok mohli ísť do praxe." 

 

Tibor Gašpar: "Rozhodne to budú opatrenia v personálnej oblasti, budú to opatrenia technického charakteru, budú to 

opatrenia preventívno-vzdelávacie a budú to opatrenia aj legislatívne." 

 

Robert Kaliňák: "Budú to konkrétne opatrenia, ktoré konkrétne zasiahnu do bezpečnostnej situácie v týchto lokalitách." 
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Katarína Kováčiková: "Špecialisti sú radoví policajti, ktorí prešli školením. Musia vedieť ako si získať dôveru ľudí a učia sa 

základy rómčiny. Znalosť jazyka sa vždy zíde, svoje o tom vie aj dopravný policajt, ktorý pred časom riešil dopravnú 

nehodu na R1-ke. S rumunskou posádkou sa nikto spočiatku nevedel dohodnúť." 

 

Peter Abrahám, dopravný policajt: "Ja som počul, že sa oni rozprávajú rómsky, zhodou okolností ja tiež ovládam rómsky 

jazyk, takže som mu rozumel a skúsil som aj ja na nich takto hovoriť a dorozumeli sme sa. Boli myslím, že aj takí 

spokojnejší, lebo vedeli, že nič hrozné im to nehrozí a že to nejako rozumne vyriešime." 

 

Katarína Kováčiková: "Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  V San Jose strieľa góly syn slovenských imigrantov 

 [SME; 248/2017; 27/10/2017; s.: 20; Boris Vanya ; Zaradenie: šport] 

 

V prvom útoku hokejového tímu NHL San Jose Sharks korčuľuje s dvoma americkými legendami Joeom Thorntonom a 

Joeom Pavelskim 21-ročný Kevin Labanc. Kto by si bol pomyslel, že tento mladík rozumie dobre po slovensky a zbožňuje 

vyprážané rezne so zemiakovým šalátom? 

 

SAN JOSE, BRATISLAVA. Na jeseň 1993 začala písať svoju históriu slovenská hokejová extraliga. V premiérovej sezóne 

kraľoval v tabuľke produktivity iba 19-ročný útočník Dukly Trenčín Miroslav Šatan, za Slovan Bratislava nastúpili na 

niekoľko zápasov aj bratia Peter a Anton Šťastný a v drese Spišskej Novej Vsi hral mladý obranca Milan Labanc. Lenže 

prvá extraligová sezóna bola pre neho zároveň aj posledná. V januári 1994 sa oženil a s manželkou zamierili hľadať 

šťastie do Ameriky. 

 

Po stopách predkov 

 

"Ďakujem, yes! Samozrejme, že som hrdý otec," zareaguje pri zmienke o synovom napredovaní zmesou slovenských a 

anglických slov Milan Labanc. Z vlastnej hokejovej kariéry si už veľa nepamätá, predsa len, je to vyše dvadsať rokov. 

"Ťažko povedať, kam by som to v hokeji dotiahol. Myslím, že nejaký talent tam bol. V tých časoch bola v našom 

hokejovom klube zložitá ekonomická situácia, čo znamenalo nejasnú perspektívu. V spomínanej sezóne som začal v 

Kežmarku, kde som finišoval s vojenčinou, potom som prišiel do Spišskej Novej Vsi," hovorí Milan Labanc. "Na zápasy 

si už nespomínam. Viem, že vo Zvolene na dobrý zápas prišlo zhruba dvetisíc fanúšikov, čo na tie časy nebola zlá 

návšteva... Slovensku som však vďačný, že ma hokejovo vychovalo – aj vďaka systému, ktorý ešte kedysi s podporou 

štátu fungoval." Za rozhodnutím dvoch mladých ľudí odísť na druhý koniec sveta sa skrýva zaujímavý rodinný príbeh. "Išli 

sme síce do neznáma, ale v New Yorku už bývala celá moja rodina, takže sme sa mohli spoľahnúť na ich podporu," 

vysvetľuje Anika Labanc Dubinská, ktorá pochádza z dedinky Jakubany pri Starej Ľubovni. So životom za oceánom už 

mali skúsenosti jej predkovia. "Na začiatku dvadsiateho storočia sa tam presťahovali moji prarodičia. Zarobili si nejaké 
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peniaze, vrátili sa na Slovensko, kúpili si mlyn a začali podnikať. Lenže po roku 1948 im ho znárodnili. O živote v Amerike 

sa v rodine po celý čas veľa rozprávalo. Ale možnosť odcestovať tam sa naskytla, až keď sa po roku 1989 otvorili 

hranice." 

 

Na Jasečka v MSG 

 

V New Yorku už Labancovcov čakala Anikina mama aj s dvoma ďalšími súrodencami. "Čo tak asi môže robiť človek, 

ktorý hral dovtedy iba hokej?" odvetí Milan Labanc na otázku, ako za oceánom začínal. "Robil som na stavbe." A 

popritom občas zašiel na hokej. "Prvý zápas, ktorý som videl v Madison Square Garden v New Yorku bol medzi USA a 

Slovenskom, hral v ňom aj môj bývalý spoluhráč zo Spišskej Novej Vsi Stano Jasečko." Krátko po príchode do Ameriky 

sa narodili Labancovcom dve deti – najskôr dcéra Diane a o rok neskôr syn Kevin. "Kevin bol odmalička veľmi živé dieťa. 

Ako rástol, prekypoval energiou, vedeli sme, že ju potrebuje zo seba niekde vydať. Od štyroch rokov s ním manžel začal 

chodiť na hokej. Rýchlo si tento šport zamiloval. Keď sme neskôr s ním začali cestovať po východnom pobreží USA alebo 

do Kanady, nemal problém vstať ráno o štvrtej a čakal, kedy sa vychystáme," hovorí pani Anika. Kevin Labanc nemal 

ešte pätnásť, keď odišiel do Michiganu, aby sa zapojil do projektu amerického mládežníckeho hokeja. V sedemnástich sa 

rozhodoval, či bude pokračovať v kariére v juniorskej lige OHL alebo na univerzite v NCAA. "Ja som sa prihovárala za 

univerzitu, lebo vzdelanie považujem v živote za veľmi dôležité. Ale on sa po debate s jeho trénerom z New Jersey 

Rockets, kde vyrastal, a manželom rozhodol pre kanadský klub Barrie Colts v OHL. Prišiel za mnou a povedal mi: Sorry, 

mom, I love to play hockey! Mama, prepáč, ale milujem hokej..." 

 

Šatan by ho bral, ale... 

 

Z Brooklynu sa Labancovci presťahovali na menej rušný ostrov Staten Island. Aj v Amerike dodržiavajú slovenské 

tradície, stále si zachovávajú rodný jazyk. "Po slovensky lepšie hovorí dcéra. Kevin rozumie, ale predsa len, veľa času 

trávil v čisto americkom prostredí. Mama a moji bratia sa s ním rozprávajú po slovensky. Keď bol menší, vyrastal v 

miestnej československej komunite, chodil hrávať s kamarátmi futbal, počúval ako chlapi po slovensky nadávajú a mal z 

toho fun, zábavu. Veľmi rád má rezne so zemiakovým šalátom, ktoré robí moja mama, ale odkedy hrá v NHL, už dbá na 

zdravú výživu a nevedel, ako to má babke vysvetliť," dodáva pani Anika. Na Slovensku bol Kevin Labanc prvýkrát pred 

piatimi rokmi – hral na Dzurillovom memoriáli v Piešťanoch. Počas minulého aj tohto leta trénoval na Long Islande, kde sa 

stretol aj s terajším generálnym manažérom slovenskej reprezentácie Miroslavom Šatanom. "Zhovárali sa spolu. Kevin 

ho pozná. Šatan mu povedal, že keby mohol, hneď by zobral hrať za Slovensko, ale už to nejde, lebo nespĺňa 

podmienky." Kevina Labanca v roku 2014 draftovali San Jose Sharks. O dva roky neskôr podpísal s klubom profesionálny 

kontrakt a začal hrať vo farmárskom tíme v AHL. Po dobrom úvode ho však povolali do prvého tímu a 8. novembra 2016 

si odkrútil premiéru v NHL na ľade Washingtonu. Odvtedy má Labanc za sebou už viac ako šesťdesiat zápasov v 

profilige, v aktuálnej sezóne dal zatiaľ tri góly a pridal tri asistencie. "Je to náročná súťaž, konkurencia je tvrdá. Veríme, 

že vydrží," vysvetľuje s pokorou v hlase Milan Labanc. A manželka Anika ho doplní: "Nevenovali sme sa mu toľko s 

vidinou veľkých peňazí, ale preto, že odmalička ten šport miloval. Obe deti sme vychovali k zodpovednosti a vštepovali 

sme im, aby robili to, čo ich baví, ale nech to robia dobre." 
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Späť na obsah 

 

1.38.  Po rozsudku sa rozplakal 

 [Plus jeden deň; 248/2017; 27/10/2017; s.: 6; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Verdikt pre expolicajta Marka (28), ktorý zavraždil snúbenicu: 23 rokov! 

 

košice - Neskoré slzy ľútosti! Po vynesení rozsudku, ktorým súd včera poslal expolicajta Marka (28) zo Spišskej Novej 

Vsi za vraždu snúbenice Alexandry (+ 27) na 23 rokov za mreže, sa mladík rozplakal. Neprestal ani, keď ho vyvádzal i zo 

súdnej siene. Obhajoba aj zástupca pozostalých vyhlásili, že sa odvolajú. 

 

Senát Okresného súdu Košice I uznal včera obžalovaného z vraždy. "Uložil nepodmienečný trest odňatia slobody. Súd 

ho zaradil do ústavu na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia," informovala hovorkyňa košických súdov Anna 

Pančurová. Súd rozhodol aj o náhrade spôsobenej škody - otcovi Petrovi takmer 19-tisíc eur, matke Viere a bratovi 

Martinovi po 15-tisíc eur. Matka nebohej Sašky sa počas opisu udalosti usedavo rozplakala. Marek celý čas sedel so 

sklonenou hlavou a po tvári mu stekali slzy, rodine nebohej snúbenice však nevenoval ani len jediný pohľad, od neho 

zase bočili zrakom pozostalí. Po ukončení pojednávania Alexandrin otec prvý raz prehovoril. "Ani po roku sme nedostali 

odpovede na naše otázky, hlavne prečo sa to stalo? So stratou dcéry sa nikdy nevyrovnáme a traumu si ponesieme do 

konca života," povedal zlomeným hlasom Saškin otec. Dodal, že s trestom sa nestotožňujú. Na otázku, akú výšku trestu 

by navrhoval, neodpovedal. Obhajca, ako aj právny zástupca rodiny vyhlásili, že sa odvolajú. Prvému sa nepozdávala 

výška trestu a náhrada škody pozostalým, druhému zasa výrok o výške priznanej nemajetkovej ujmy, keďže rodina si 

žiadala viac. O prípade bude preto rozhodovať košický krajský súd. Daniela Pirschelová, FOTO: autorka, archív 

 

Telo podpálil a zvyšky zakopal 

 

Sudca zdôvodnil výšku trestu, že expolicajt spáchal zločin na blízkej osobe, s ktorou udržiaval deväťročný vzťah. Keď v 

ich spoločnom byte došlo k hádke, napadol ju nožom s čepeľou dlhou 18 cm, a to tak, že jej zasadil dve rany do driekovej 

časti chrbta. Keď spadla, bodol ju ešte do ľavej hornej časti hrudníka. Počkal, kým Alexandra nevykrváca, zabalil ju do 

deky, igelitu a prestieradla. Telo vyviezol do Levočských hôr, kde ho zapálil a zvyšky zakopal. 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Zlákala ich pláž aj pravidelný plat 

 [Plus jeden deň; 248/2017; 27/10/2017; s.: 20,21; TOMÁŠ TANČIBOK, MARTIN DOMOK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Slovenskí reprezentanti ovládli hokejový klub vo francúzskom Nice 
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Nice - Slnkom zaliate pláže, mestské parky zdobia palmy a aj koncom októbra sa tu môžete opaľovať. Málokomu by 

napadlo, že vo francúzskom Nice nájdete aj hokejový klub, ktorý hrá najvyššiu francúzsku súťaž. A nielen to! Jeho dres si 

oblieka až pätica Slovákov a vedie ich slovenský kouč Stanislav Šutor (46). 

 

V Nice Aigles – teda u orlov z Nice – pôsobí Matej Hamrák, ktorý hrá za klub už tretiu sezónu. Vtedy ešte pôsobili v 

druhej najvyššej súťaži. "Hrával som na Slovensku a túžil som po zmene, chcel som zažiť niečo nové. S manželkou sme 

sa teda zbalili a odišli sem," zaspomínal si. "Podarilo sa nám postúpiť a druhý rok sme už v najvyššej Magnus Ligue. 

Neľutujem," vraví otvorene. Podobne sú na tom aj slovenskí spoluhráči Emil Bagin, Vladimír Kubuš, Peter Hrehorčák 

mladší a Daniel Babka mladší. Tí všetci okúsili hokejový chlebík v rodnej krajine, no trápili ich chronické problémy našich 

klubov. Predovšetkým meškajúce výplaty. "Platy na Slovensku nie sú zlé, no keď neviete, kedy a či vôbec vám príde 

výplata, je to zložité," poznamenal Hamrák. "Tu výplata chodí vždy načas," doplnil ho Hrehorčák. Výhodou je aj to, že 

klub sa hráčom v plnej miere stará o ubytovanie. Niektorým platí hotelové apartmány, tým s rodinami byty. Z platu, ktorý 

sa pohybuje do dvetisíc eur, tak vedia ušetriť podstatne viac. Francúzska riviéra, na ktorej leží aj Nice, láka každoročne 

milióny turistov. Aj v čase našej návštevy bolo vonku krásnych 23 °C. "Celý rok je tu slniečko, čo je super, keďže som tu 

aj s manželkou a dvoma dcérkami. Rodina na Slovensku chodí v zimných bundách a my sa môžeme opaľovať na 

balkóne," potvrdil Hamrák ďalší z benefitov. Hrehorčák upozornil, že hoci je Francúzsko predovšetkým futbalová krajina, 

aj hokej je na veľmi dobrej úrovni. "Liga je kvalitná, každým rokom ide nahor. V príprave sme zdolali Poprad, s Košicami 

sme prehrali v predĺžení a dovolím si tvrdiť, že sme boli lepším mužstvom. A to náš klub nepatrí medzi najsilnejšie v 

súťaži," podotkol syn trénera Spišskej Novej Vsi. V ostatných mužstvách Magnus Ligue je vraj hlavným jazykom 

angličtina, v Nice je to trochu inak. "Francúzom rozpráva tréner po francúzsky, nám a štyrom Čechom to vysvetlí po 

slovensky. Takže sa nemôžeme vyhovoriť, že sme nerozumeli pokynom. Bohužiaľ," zavtipkuje Bagin. Vďaka slovensko-

českej enkláve panuje v tíme veľmi dobrá atmosféra. Spolu držia aj manželky a priateľky hokejistov, ktoré sa okrem 

domácich zápasov stretávajú aj v čase, keď sú chlapi na zápasoch na ihriskách súperov. Ambíciou Nice je v tejto sezóne 

postúpiť do play-off. Slováci sa zhodli, že francúzska liga im vyhovuje a nemali by problém zotrvať v nej do konca kariéry. 

"A možno si raz zahrať za našu reprezentáciu. To je môj hokejový sen," dodá Hamrák. Zvyšok krajanov s úsmevom 

prikývol. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Modelár: RC-XXL Metakov Cup 

 [korzar.sme.sk; 27/10/2017; lv ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

https://korzar.sme.sk/c/20681463/modelar-rc-xxl-metakov-cup.html 

 

Uskutočnila sa súťaž o titul majstra Slovenskej republiky v kategórii obrích rádiom riadených vetroňov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V nedeľu 1. 10. sa v náhradnom termíne uskutočnila seriálová súťaž o titul majstra Slovenskej 

republiky v kategórii obrích rádiom riadených vetroňov na športovom letisku v Spišskej Novej Vsi. 

 

Išlo v poradí už o štvrtú majstrovskú súťaž v tejto športovej disciplíne po Myjave, Žiline a Nitre. 

https://korzar.sme.sk/c/20681463/modelar-rc-xxl-metakov-cup.html
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Povrch letiska bol vzorne pokosený, a tak riaditeľ a hlavný vlekár súťaže Miroslav Bigoš z blízkych Smižian privítal v 

mene usporiadateľského modelárskeho klubu takmer desiatku vyznávačov tejto disciplíny. Medzi nimi bol aj poľský 

pretekár Witek Krzystof z Krakova. 

 

Vzhľadom na veľkosť a hmotnosť modelov bolo nutné dodržiavať v každom letovom kole - a bolo ich celkom tri - 

bezpečnostné predpisy. 

 

Do výšky sa súťažné vetrone dostávali pomocou vlečného lietadla, ktoré bolo až na obedňajšiu prestávku pemanentne v 

činnosti. 

 

Celkové hodnotenie každého súťažiaceho bolo závislé od času plachtenia z určenej výšky a počtu preletov medzi dvoma 

vytýčenými rovinami. 

 

Na stupeň víťazov sa podľa verdiktu hlavného rozhodcu prepracovala nasledovná trojica: 1. Miroslav Bigoš, Spišská 

Nová Ves; 2. Rastislav Žemla, Sp. Nová Ves; 3. Witek Krzystof, Krakov. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Košickú poslankyňu Blaškovičovú napadla dcéra 

 [kosice.korzar.sme.sk; 27/10/2017; Kristián Sabo, Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20681931/poslankynu-blaskovicovu-napadla-dcera.html 

 

Katarína Raševová, ktorá v auguste napadla svoju mamu, ostáva vo väzbe. 

 

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodoval v utorok o žiadosti Košičanky Kataríny 

Raševovej (31) o prepustenie z väzby. 

 

Ocitla sa v nej v auguste po tom, ako bola obvinená zo zločinu nebezpečného vyhrážania. 

 

Obeťou bola jej mama, košická herečka, podnikateľka, mestská a krajská poslankyňa Ľuba Blaškovičová. 

 

Tá bola nútená na dcéru podať trestné oznámenie. 

 

Nechce sa vrátiť za mreže 

 

Katarínu predviedla na súd eskorta. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20681931/poslankynu-blaskovicovu-napadla-dcera.html
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Svoju žiadosť o prepustenie z väzby zdôvodnila tým, že sa už nechce vrátiť do prostredia, v ktorom strávila ostatné vyše 

dva mesiace. 

 

A už má aj plány, čo bude robiť, až sa ocitne na slobode. 

 

Obhajca dodal k dôvodom žiadosti klientky aj podozrenie, že na začiatku trestného stíhania boli vykonané nezákonné 

dôkazy, preto aj väzbu považuje za nezákonnú. 

 

Súdu predložil potvrdenie, že nezisková organizácia Oáza – Nový život by v prípade prepustenia na slobodu poskytla 

Kataríne ubytovanie. 

 

Prokurátor bol proti 

 

Prokurátor bol toho názoru, že dôvody väzby, teda obava z pokračovania v trestnej činnosti, stále trvajú. 

 

Dodal, že obvinená má dlhodobé problémy s alkoholom a inými návykovými látkami. V minulosti sa opakovane liečila, 

naposledy vraj krátko pred spáchaním skutku. 

 

Pokračoval, že z výpovede poškodenej vyplýva, že nešlo o ojedinelé agresívne správanie obvinenej voči matke, pričom 

ona sama dcéru v súvislosti so spôsobom jej života vykázala zo svojho bydliska a zrušila jej trvalý pobyt. 

 

Tým je podľa prokurátora daná obava, že po prepustení na slobodu, keďže obvinená nemá trvalé bydlisko, by svojím 

pohybom mohla mariť vyšetrovanie. 

 

Sťažnosť nepodala 

 

Súd žiadosť zamietol a obvinenú ponechal vo väzbe. 

 

Sťažnosť voči uzneseniu nepodala, takže je právoplatné. 

 

Novú žiadosť môže podať o 30 dní. 

 

Eskorta Košičanku odviezla späť do väznice na Floriánskej ulici v Košiciach. 

 

Katarínu vyšetrovateľ ešte v auguste obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania. 

 

Ako nás informoval hovorca Krajskej prokuratúry Košice, v priestoroch rekreačnej chalupy v obci Prakovce sa správala 

agresívne. 
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"Po predchádzajúcej slovnej nezhode so svojou matkou Ľubicou B. ju fyzicky napadla a vyhrážala sa jej zabitím. Tým u 

poškodenej vzbudila dôvodnú obavu z uskutočnenia vyhrážok," informoval nás Milan Filičko. 

 

Mama volala o pomoc 

 

Polícia po zadržaní Kataríny vypočula jej matku. Blaškovičová na polícii opísala, prečo má strach o život. 

 

Po opísaní konania dcéry dodala, že takéto agresívne správanie sa u nej pod vplyvom návykovej látky vyskytlo aj v 

minulosti, keď ju napadla a vyhrážala sa zabitím. 

 

Keď Katarína mamu napadla, tá začala volať o pomoc, na čo pribehol sused. 

 

Ten na polícii potvrdil agresívne správanie mladej ženy a dodal, že svojej mame akoby v amoku nadávala. 

 

Jazdila opitá 

 

Okresný súd chcel pri augustovom rozhodovaní o návrhu na väzobné stíhanie vypočuť aj Katarínu, no tá vypovedať 

odmietla. 

 

Súd lustráciou zistil, že dovtedy bola raz súdne trestaná, konkrétne v máji 2013. 

 

Za jazdu pod vplyvom alkoholu a teda prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky dostala 6 mesiacov s 

podmienečným odkladom na jeden rok a zákaz šoférovania na tri roky. 

 

Súd vzal Katarínu do väzby, v ktorej je dodnes. 

 

Hrozia jej tri roky 

 

V samotnej trestnej veci ešte koná polícia. 

 

Až okresný prokurátor vyšetrovanie ukončí, spis aj s obžalobou postúpi Okresnému súdu v Spišskej Novej Vsi. Ten 

bude vo veci konať. 

 

V prípade uznania viny hrozí Kataríne väzenie od šiestich mesiacov do troch rokov. 

 

Späť na obsah 
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1.42.  Kam za kultúrou - piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. októbra 

 [korzar.sme.sk; 27/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20680135/kam-za-kulturou-piatok-27-sobota-28-a-nedela-29-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50, 16.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.50, 14.40, Geostorm 

o 15.40, 18.40, Jigsaw o 18.30, 21.00, My Little Pony vo filme o 15.40, 16.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, 14.10, 

Geostorm 3D o 20.40, Alibi na mieru o 17.50, Snehuliak o 17.40, 20.00, Hora medzi nami o 18.10, matka! o 20.30, Čiara 

o 18.00, Blade Runner 2049 o 20.20, Mečiar o 15.30, TO o 20.10, (piatok) Bajkeri o 18.00, 20.20, (sobota, nedeľa) 

Bajkeri o 15.20, 15.20, 17.30, 19.50, 

 

DETSKÉ KINO - Esá z pralesa o 13.30, LEGO Ninjago o 13.20, hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Bajkeri o 18.00, Jigsasw o 17.50, 20.30, Matka! o 18.20, My Little 

Pony vo filme o 14.00, 16.00, Geostorm 3D o 20.10, Snehuliak o 20.00, Alibi na mieru o 18.10, Mečiar o 16.30, 

Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 13.30, 15.00, 16.40, Blade Runner 2049 o 19.40, Hora medzi nami o 15.50, Malý 

Yeti o 13.00, Veľká oriešková lúpež 2 o 13.50, Ja, zloduch 3 o 14.45 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.20, Snehuliak o 16.50, Happy End o 19.00, Mečiar o 21.10, 

(sobota) Snehuliak o 16.30, Exhibition on screen: Podivuhodný svet Hieronyma Boscha o 19.00, (nedeľa) Spievankovo a 

Kráľovná Harmónia o 14.20, Mečiar o 15.50, O tele a duši o 17.40, Happy End o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Bajkeri o 18.00, Jigsasw o 20.30, Matka! o 

18.20, My Little Pony vo filme o 14.00, 16.00, Geostorm 3D o 20.10, Snehuliak o 20.00, Alibi na mieru o 18.10, Mečiar o 

16.30, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 13.30, 15.00, 16.40, Malý Yeti o 13.00, Ja, zloduch 3 o 14.45 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Lišiak a Lišiačik o 9.00, (nedeľa) Lišiak a Lišiačik o 14.30, 16.30 hod., SP. 

N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Palculienka o 9.30 hod., (nedeľa) Baltazár Banán o 16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

https://korzar.sme.sk/c/20680135/kam-za-kulturou-piatok-27-sobota-28-a-nedela-29-oktobra.html
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KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Lea Fekete a 

Júlia Zelená (do 5. 11.), Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek (do 26. 11.), Sofiina volba 

po česku (do 30. 11.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála 

expozícia: Košický zlatý poklad, Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.); Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 

28. 1.), Po stopách Vandalov (do 30. 10.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy 

VSM) - Slovenské mestá ruskými očami (do 29. 10.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: 

Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - 

Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké 

kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a 

ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. 

storočí; MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej 

techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, 

Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Bystrík Vančo, Daniela Olejníková: Obrázky kúzelé i 

hávedné (do 31. 10.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - BEATA ROJEK (PL) – STÁLE NEVIDÍM CELOK 

(do 17. 11.), VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Bedřich Hrozný - vedec, ktorý rozlúštil písmo 

Chetitov (do 27. 10.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 

KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 

Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV 

SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / 

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: 

Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 

Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; 

More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1. 

2018), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom 

námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; Ekovýkres, Ekokomix; Vybájené sedliacke 

dvory (do 3. 11.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História 

baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ 

MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1. 2018), TREBIŠOV: GALÉRIA 

KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Mladé kone 1/3 (do 10. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! o 8.00 hod., Bulp / Jimmy Pé / Whithe o 21.00, (sobota) Tides 

From Nebula (PL) + Képzelt Város (HU) o 20.00, (nedeľa) Kizomba o 19.00, Kino NASLEPO o 19.00 hod., HALMISPACE 
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(Hlavná 21) - nedeľa - Etikoterapia: cesta k uzdraveniu tela a duše / diskusný večer o 16.30 hod., Výstava Denisy 

Spodniakovej (do 31. 10.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Alibi na mieru o 17.40, Blade Runner 2049 o 17.20, Geostorm o 18.40, 3D 

o 20.30, Jigsaw o 18.30, 21.00, matka! o 20.40, Mečiar o 15.20, My Little Pony vo filme o 16.20 - v sobotu a nedeľu aj o 

14.10, Snehuliak o 19.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.40, 16.40 - v sobotu a nedeľu aj o 14.40, (piatok) 

Bajkeri o 16.00, 18.30, 20.40, (sobota, nedeľa) Bajkeri o 13.50, 16.00, 18.10, LEGO Ninjago o 13.00, DETSKÉ KINO - 

Esá z pralesa o 13.20 hod., SCALA - (piatok) BE2CAN: Na mliečnej ceste o 19.00, POPRAD: CINEMAX - Geostorm o 

17.50, 3D o 20.10, Jigsaw o 20.40, My Little Pony vo filme o 15.40, Snehuliak o 18.00, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.50, (piatok, nedeľa) Bajkeri o 16.10, 18.20, matka! o 20.50, (sobota) Bajkeri 

o 14.45, 17.00, matka! o 21.00, (sobota, nedeľa) DETSKÉ KINO - Esá z pralesa o 13.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - 

(piatok, sobota) Jigsaw o 19.30, (sobota) Bajkeri o 17.30, (nedeľa) My Little Pony vo filme o 17.30, Manželka a manžel o 

19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

SOLIVAR: KULTÚRNY DOM - (nedeľa) Statočný cínový vojačik o 16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Andrej Gaj 1932-2016 (do 5. 11.), HLAVNÁ 51: PRÍZEMIE - Murillo/Oko 

viery (do 5. 11.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - FA ČVUT 1976 - 2016 

- Dni českej kultúry (do 27. 10.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 

16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci 

Európy (do 5. 11.), (piatok) Belujské hrnčiarstvo 13.00 - 16.00 hod., NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - 

so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 

9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA 

KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 1.), KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 

53) - MABE - Druhá strana (do 4. 11.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: 
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Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstava: Pieseň duše ruská realistická maľba zo zbierky Galérie výtvarného 

umenia v Ostrave (Peredvižnici Ajvazovskij, Repin, Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 3. 12.), (nedeľa) Helloweenske 

tvorivé dielne od 14.00 do 16.00 hod., ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - Memories (do 26. 11.), STARÝ 

SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - Sny v 

dreve (do 12. 11.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) 

- Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj 

fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a 

cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - IKONY - výstava diel Andreja 

Urama zo Svidníka (do 30. 10.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), Erby miest a obcí 

PSK a Od nížiny po Poloniny, HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Rod Dessewffy na 

portrétoch a fotografiách (do 30. 12.), BARDEJOV: Kultúrne a turistické centrum - Tomasz Kasprzyk - Svet za múrmi (do 

3. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

PREŠOV: PKO (sála) - (piatok) Prešovská hudobná jeseň 2017 - Usmiaty barytón Martina Babjaka a spievajúci klavír 

Daniela Buranovského o 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. októbra 

 [korzar.sme.sk; 27/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20680128/pohotovost-v-lekarnach-piatok-27-sobota-28-a-nedela-29-oktobra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20680128/pohotovost-v-lekarnach-piatok-27-sobota-28-a-nedela-29-oktobra.html
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Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

27. 10. - 29. 10. Lekáreň ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

27. 10. - 29. 10. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Levoča 

 

28. 10. - 29. 10. Verejná lekáreň, Probstnerova cesta 2, Areál nemocnice 

 

V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám.M.Pavla 13 a U LEVA Nám.M.Pavla 24; 9.00 - 12.00 hod. 

má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

27. 10. – 29. 10. Dr. MAX OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Gelnica 

 

27. 10. - 29. 10. Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
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Rožňava 

 

27. 10. – 29. 10. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

28. 10. Dr. Max, 29. 10. Lianela 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

27. 10. Lekáreň Elixír, Obchodná 3, 28. 10. Lekáreň Viva, Mierová 94, 29. 10. Lekáreň Benu, Levočská 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

27. 10. EKOLEKÁREŇ Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14, 28. 10. Lekáreň Nemocnice Poprad, a. s., Banícka 803/28, 

29. 10. Lekáreň VICTORIA, Drevárska 1 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

27. 10. BENU, Družstevná 39, 28. 10. Lekáreň LÚČ, Ul. 1. mája 22, 29. 10. Lekáreň pri nemocnici Humenné s.r.o., Ul. 1. 

mája 5558 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Bardejov 

 

27. 10. - 29. 10. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
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Svidník 

 

27. 10. - 29. 10. Lekáreň AVENA, MUDr.Pribulu 798/10 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

27. 10. – 28. 10. AVENA PRI NEMOCNICI Mieru 12, +421 056/6281402 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

27. 10. - 29. 10. Lekáreň Dr. Max, Strojárska 104 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

27. 10. ALEXIS, J. Záborského 3777/1A, +421 056/6727020, 28. 10. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 

3824/208, 29. 10. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

27. 10. BENU, Humenská cesta 5822/2, 28. 10. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 29. 10. Dr. Max, Sobranecká cesta 

5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Tipy na dnes - piatok 27. októbra 
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 [korzar.sme.sk; 27/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20670612/tipy-na-dnes-piatok-27-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Spomienka na výročie vzniku ČSR 

 

KOŠICE. Dnes sa pri pomníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika uskutoční slávnostné stretnutie ako spomienka na vznik 

Československej republiky. Začína sa o 16. hod. 

 

Lukáš Adamec Tour 2017 

 

KOŠICE. Známy Košičan vyráža na koncertné turné, na ktorom oficiálne uvedie svoj debutový album, ktorému sa už na 

trhu celkom darí aj vďaka singlu Horúca láska. Na domácej, košickej pôde, sa predstaví dnes v Kasárňach/Kulturparku. 

 

Slobodná Európa s Parou 

 

KOŠICE. O to, že tento piatkový večer bude v Collosseu poriadne nadupaný, sa postarajú kapely Slobodná Európa a 

Para. Koncert sa začína o 19.00 hod. 

 

Divadlo Actor pod Vežou 

 

KOŠICE. Divadlo Actor pod Vežou Košice pripravilo pre divákov svoju druhú premiéru. Po slovenskej klasike Mastný 

hrniec, ktorú uviedlo v marci, siahli košickí divadelníci po ďalšom klasickom diele, tentoraz ruskom a svojim divákom 

predstavia Svadbu od Antona Pavloviča Čechova. Predstavenie bude dnes o 18.30 hod. v Radničnej sále na 

Hviezdoslavovej ulici. 

 

Moje baby 

 

PREŠOV. Hosťujúce predstavenie Štátneho divadla Košice Moje baby uvedú na veľkej scéne DJZ v piatok o 18.30 hod. 

Najlepšia írska hra roku 2008 a 2009, debut Elaine Murphyovej, má príznačný humor a láskavosť. Tri ženy vo 

vzájomných monológoch hovoria o všetkom bežnom, neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne-

obyčajnom, čo priniesol jeden rok. Moje baby – to je príbeh o tom, aké ťažké je byť zodpovednou matkou, ako sa naučiť 

žiť so svojou samotou a aké prospešné môžu byť hodiny salsy. 

 

BE2CAN 4 

 

PREŠOV. Prehliadka filmov z Cannes, Berlinále a Benátok v kine Scala v piatok o 19.00 hod. prinesie film Na mliečnej 

ceste. Emir Kusturica sa po dlhých rokoch vracia po boku Monicy Bellucci v hlučnej a divokej komédii s prvkami modernej 

https://korzar.sme.sk/c/20670612/tipy-na-dnes-piatok-27-oktobra.html
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rozprávky. Kosťa rozváža uprostred vojnovej zóny mlieko na svojom oslíkovi. Pri jednej zo zastávok sa zoznámi s 

očarujúcou ženou, ktorá sa ukrýva uprostred krajiny nikoho pred svojím zlovestným nápadníkom. Stačí okamih a je to 

láska na prvý pohľad – ako v rozprávke. Kusturica nakrútil emotívnu romancu, ktorá pripomína, prečo v deväťdesiatych 

rokoch patril k ikonám európskeho filmu. Love story Na mliečnej ceste je nostalgickou spomienkou na predminulú dekádu 

a okúzľuje príbehom o láske v dobe, ktorá jej nepraje. Emir Kusturica si vôbec prvýkrát (a ako sa vyjadril on sám aj 

poslednýkrát ) vo svojom filme zahral titulnú úlohu. Hlavnou hviezdou tejto "romantickej rozprávky" je však jednoznačne 

Monica Bellucci. 

 

Krajská súťaž moderátorov 

 

PREŠOV. Krajská súťaž moderátorov študentov SŠ a VŠ je pripravená v piatok od 9.00 hod. v priestoroch DJZ – Útvar 

osvetovej činnosti. 

 

Belujské hrnčiarstvo 

 

PREŠOV. V Krajskom múzeu v Prešove - Rákóciho palác na Hlavnej 86 sa uskutoční v piatok 27. 10. od 13.00 do 16.00 

hod. podujatie venované pozoruhodnej hrnčiarskej dielni z hontianskej obce Beluj (okres Banská Štiavnica), ktorá zanikla 

koncom 19. storočia. 

 

Kráľ Ubu 

 

PREŠOV. V Divadle Alexandra Duchnoviča v piatok o 19.00 hod. uvedú premiéru hry Kráľ Ubu. Tatko Ubu je tučný, 

nečestný, hlúpy, nevyspelý, nekompetentný, chamtivý, krutý, zbabelý a zlý. Napriek tomu, no pravdepodobne skôr kvôli 

tomu, sa táto karikatúra vrcholového politika dostane vo fiktívnom poľskom kráľovstve k moci, nakradne, zožerie a zničí, 

čo sa len dá. Príbeh Tatka Ubu je absurdne komický a vtipný, no zároveň v nás vyvoláva aj otázku: čo dokáže zastaviť 

nenásytnú ľudskú túžbu po moci a majetku? 

 

1. narodeniny PSK Arény 

 

PREŠOV. Pri príležitosti 1. narodenín PSK Arény je pripravené 24-hodinové korčuľovanie, pokus o prekonanie dvoch 

rekordov, za účasti komisárov zo Slovenských rekordov. Štart korčuľovanie bude v piatok o 11.00 hod., trvať bude do 

soboty do 11.00 hod. 

 

Prešovská hudobná jeseň 

 

PREŠOV. Ďalší koncert v rámci Prešovskej hudobnej jesene bude v piatok o 19.00 hod. v PKO Čierny orol. Usmiaty 

barytón Martina Babjaka a spievajúci klavír Daniela Buranovského. Program:1. Francesco Paolo Tosti: A vucchella, 2. 

Salvatore Cardillo: Core grato, 3. Augusto Rotoli: Mia sposa sar? la mia bandiera, 4. Giuseppe Verdi: Ária markíza Posu 
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"Io morr?, ma lieto in core" z opery Don Carlos, 5. Piotr Iľjič Čajkovskij: Ária kniežaťa Jeleckého "Ja vas ľubľu" z opery 

Piková dáma, 6. Carl Orff: Carmina burana – výber z kantáty v transkripcii pre sólový klavír (arr.: Eric Chumachenco), 7. 

Carl Orff: Dies, nox et omnia In taberna II z kantáty Carmina burana. Program bude pokračovať po prestávke: 8. Jerry 

Bock: Pieseň žida Tovieho "If I Were a Rich Man z muzikálu Fidlikant na streche, 9. Emmerich Kálmán: Pieseň Boniho 

"Joj , cica" z operety Čardášová princezná, 10. Frederick Loewe: Pieseň Doolitla "Ja sa dnes dopoludnia žením" z 

muzikálu My fair lady, 11. Rudolf Piskáček: Pieseň tuláka z operety Tulák, 12. Gejza Dusík: Pieseň O rodnej zemi z 

operety Hrnčiarsky bál. 

 

Balkan Bashavel 

 

PREŠOV. Balkan Bashavel party odštartuje v piatok o 21.00 hod. vo Wave klube. Temperamentná party, ktorá si za 6 

rokov svojej existencie získala tisíce fanúšikov v Česku aj na Slovensku, prichádza konečne aj do Prešova. Balkan beats, 

gypsy music, cumbia a reggae v podaní Malalata a ich hostí, to je Balkan Bashavel. Malalata je už 10 rokov synonymom 

pre jedinečnú fúziu balkan beats, gypsy music, cumbie a reggae. Blikajúci Dychový Hudobný Systém je prešovská 

štvorčlenná kapela zostavená okolo Tomáša Paľa, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj v skupine Chiki Liki Tu-a, vám ukáže, či 

dychovka dokáže zahrať a zachrániť techno. Hrajnoha – rodák z Púchova, ktorý stál pri zrode Malalata. 

 

Diego 

 

PREŠOV. Indies kapela Diego zahrá v Christianii v piatok o 20.00 hod. Skupina aktuálne vydáva album Et In Arcadia 

Diego. 

 

Thomas Merton – literárno-hudobný večer 

 

PREŠOV. Práve z čítania ukážok diela Thomasa Mertona bude zostavený literárno-hudobný večer v piatok o 18.00 hod. 

v Literárnej kaviarni Viola. Číta: Peter Vilhan, japonská flauta šakuhači: Daniel Čisárik, priečna flauta: Nataša Kötelešová, 

gitara: Jozef Haluza. 

 

Klavírny večer 

 

PREŠOV. Večer pri klavírnych melódiách talentovaných študentov je pripravený v piatok o 18.30 hod. v Čokoládovni 

Čukoláda. 

 

DJ EKG 

 

PREŠOV. DJ EKG – The story – jedinečný 4-hodinový set a ranný sunrise set už v piatok v Encore the club so štartom o 

22.00 hod. Priprav sa na párty jesene na špeciálnom stagei so špeciálnymi efektmi. 
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Konkurz na hercov 

 

SABINOV. Sabinovská ochotnícka scéna (SOS) pri MsKS v Sabinove vyhlasuje konkurz na pozíciu herec (mužské 

postavy). Konkurz sa bude konať v piatok o 18.00 hod. v KC Na korze. 

 

S. Mallatratt – S. Hill: Žena v čiernom 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra o 19.00 h si môžete pozrieť viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá zhustne tak, 

až sa bude dať krájať. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého sídla 

na úhorných močariskách. Tajomný a znepokojivý dej vás priklincuje k sedadlám. Budete sa báť vlastnej predstavivosti. 

 

Tekvicové strašidlá 

 

TREBIŠOV. Večer tekvicových strašidiel odštartuje o 16.30 hod., v estrádnej sále MsKS. Pre účastníkov je nachystaný aj 

zábavný program s kúzelníkom Gabim, súťažami a v kine Slávia premietnu aj rozprávku Hurvínek a kúzelné múzeum. 

 

Vo farbách jesene 

 

MICHALOVCE. Mesiac október v galérii mestského kultúreho strediska patrí rodákovi z Michaloviec Myronovi Špenikovi. 

Autor sa radí medzi výtvarníkov, ktorí nie sú pre verejnosť neznámi. Jeho široký záber vo výtvarnom prejave, rôznosť 

techník a štýlov ho celkom jasne dáva divákovi do povedomia. Výstava je sprístupnená do 31. októbra. 

 

Zmena otváracích hodín Baníckeho múzea 

 

ROŽŇAVA. Od 1. októbra prechádzajú expozície Baníckeho múzea v Rožňave na otváracie hodiny podľa zimného 

režimu. Otvorené budú nasledovne: pondelok až piatok 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. Andrássyho obrazáreň v Krh. 

Podhradí bude počas zimnej sezóny z prevádzkových dôvodov zatvorená. 

 

Expozície SNM 

 

BETLIAR. Expozície SNM Múzeum Betliar budú do konca októbra otvorené nasledovne: Kaštieľ Betliar od 9.30 do 15.30 

hod. (okrem pondelkov), mauzóleum v Krh. Podhradí od 10.00 do 18.00 hod. (okrem pondelkov). 

 

Výstava Spomienka muránskej kameniny 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave trvá do 20. novembra výstava Spomienka muránskej kameniny. 

Kurátorkou výstavy je historička Sylvia Holečková. 
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Výstava 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave trvá do 30. októbra kolektívna výstava diel z medzinárodného 

maliarskeho tábora Józsefa Bašku Mlyn 2017. 

 

Výstava Exkluzívne cesty 

 

ROŽŇAVA. V priestoroch Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave trvá do 31. októbra výstava fotografií 

Exkluzívne cesty raz za život. Autorom fotografií je Ľuboš Fellner. 

 

Výstava Akty 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave trvá do 8. novembra výstava maliarky Nade Koyšovej s názvom Akty. 

 

Výstava Živé múzeum VI. 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea trvá do 31. októbra projekt Živé múzeum VI. Venovaný je tradičnému remeslu 

valchárov a súkenníkov na Gemeri. Súčasťou je výstava zbierkových predmetov súvisiacich so spracovaním ovčej vlny z 

fondov Baníckeho múzea. Pripravené sú aj ukážky plstenia a tvorivé dielne. 

 

Koncert Pavla Hammela 

 

ŠTÍTNIK. Dnes sa v kostole evanjelickej cirkvi a.v. v Štítniku uskutoční koncert Pavla Hammela a Nebeskej muziky. 

Začiatok je o 18.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Poslankyňu Blaškovičovú napadla dcéra 

 [Korzár; 248/2017; 27/10/2017; s.: 3; rob, krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

SÚD JEJ ŽIADOSTI NEVYHOVEL, OSTÁVA ZA MREŽAMI 

 

Katarína Raševová, ktorá v auguste napadla svoju mamu, krajskú a mestskú poslankyňu Ľubicu Blaškovičovú, ostáva vo 

väzbe. Tento týždeň o tom rozhodol Okresný súd Spišská Nová Ves. 

 

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodoval v utorok o žiadosti Košičanky Kataríny 

Raševovej (31) o prepustenie z väzby. Ocitla sa v nej v auguste po tom, ako bola obvinená zo zločinu nebezpečného 
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vyhrážania. Obeťou bola jej mama, košická herečka, podnikateľka, mestská a krajská poslankyňa Ľuba Blaškovičová. Tá 

bola nútená na dcéru podať trestné oznámenie. 

 

Nechce sa vrátiť za mreže 

 

Katarínu predviedla na súd eskorta. Svoju žiadosť o prepustenie z väzby zdôvodnila tým, že sa už nechce vrátiť do 

prostredia, v ktorom strávila ostatné vyše dva mesiace, a už má aj plány, čo bude robiť, až sa ocitne na slobode. Obhajca 

dodal k dôvodom žiadosti klientky aj podozrenie, že na začiatku trestného stíhania boli vykonané nezákonné dôkazy, 

preto aj väzbu považuje za nezákonnú. Súdu predložil potvrdenie, že nezisková organizácia Oáza – Nový život by v 

prípade prepustenia na slobodu poskytla Kataríne ubytovanie. 

 

Prokurátor bol proti 

 

Prokurátor bol toho názoru, že dôvody väzby, teda obava z pokračovania v trestnej činnosti, stále trvajú. Dodal, že 

obvinená má dlhodobé problémy s alkoholom a inými návykovými látkami. V minulosti sa opakovane liečila, naposledy 

vraj krátko pred spáchaním skutku. Pokračoval, že z výpovede poškodenej vyplýva, že nešlo o ojedinelé agresívne 

správanie obvinenej voči matke, pričom ona sama dcéru v súvislosti so spôsobom jej života vykázala zo svojho bydliska a 

zrušila jej trvalý pobyt. Tým je podľa prokurátora daná obava, že po prepustení na slobodu, keďže obvinená nemá trvalé 

bydlisko, by svojím pohybom mohla mariť vyšetrovanie. 

 

Sťažnosť nepodala 

 

Súd žiadosť zamietol a obvinenú ponechal vo väzbe. Sťažnosť voči uzneseniu nepodala, takže je právoplatné. Novú 

žiadosť môže podať o 30 dní. Eskorta Košičanku odviezla späť do väznice na Floriánskej ulici v Košiciach. 

 

Napadla ju a vyhrážala sa 

 

Katarínu vyšetrovateľ ešte v auguste obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania. Ako nás informoval hovorca Krajskej 

prokuratúry Košice, v priestoroch rekreačnej chalupy v obci Prakovce sa správala agresívne. "Po predchádzajúcej slovnej 

nezhode so svojou matkou Ľubicou B. ju fyzicky napadla a vyhrážala sa jej zabitím. Tým u poškodenej vzbudila dôvodnú 

obavu z uskutočnenia vyhrážok," informoval nás Milan Filičko. 

 

Mama volala o pomoc 

 

Polícia po zadržaní Kataríny vypočula jej matku. Blaškovičová na polícii opísala, prečo má strach o život. Po opísaní 

konania dcéry dodala, že takéto agresívne správanie sa u nej pod vplyvom návykovej látky vyskytlo aj v minulosti, keď ju 

napadla a vyhrážala sa zabitím. Keď Katarína mamu napadla, tá začala volať o pomoc, na čo pribehol sused. Ten na 

polícii potvrdil agresívne správanie mladej ženy a dodal, že svojej mame akoby v amoku nadávala. 
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Jazdila opitá 

 

Okresný súd chcel pri augustovom rozhodovaní o návrhu na väzobné stíhanie vypočuť aj Katarínu, no tá vypovedať 

odmietla. Súd lustráciou zistil, že dovtedy bola raz súdne trestaná, konkrétne v máji 2013. Za jazdu pod vplyvom alkoholu 

a teda prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky dostala 6 mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a 

zákaz šoférovania na tri roky. Súd vzal Katarínu do väzby, v ktorej je dodnes. 

 

Hrozia jej tri roky 

 

V samotnej trestnej veci ešte koná polícia. Až okresný prokurátor vyšetrovanie ukončí, spis aj s obžalobou postúpi 

Okresnému súdu v Spišskej Novej Vsi. Ten bude vo veci konať. V prípade uznania viny hrozí Kataríne väzenie od 

šiestich mesiacov do troch rokov. (rob, krs) 

 

Matka a dcéra Prežívajú ťažké časy. FOTO: ARCHÍV Ľ. B. 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Za vraždu snúbenice dostal expolicajt 23 rokov 

 [Korzár; 248/2017; 27/10/2017; s.: 4; RÓBERT BEJDA, rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

O ŽIVOT JU PRIPRAVIL V PREDVEČER SVADBY 

 

Prokurátor sa k rozsudku nevyjadril, obhajoba zahlásila odvolanie. 

 

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Okresný súd Košice I sa vo štvrtok krátko po poludní opäť zaoberal prípadom dnes už 

bývalého policajta Mareka B. (28), obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe. Bola 

ňou snúbenica Alexandra O. (†26), ktorú zavraždil v predvečer ich svadby. Procesné strany sa zišli iba nakrátko, lebo po 

záverečných rečiach, ktoré zazneli v pondelok, bolo hlavné pojednávanie odročené na štvrtok iba na vynesenie rozsudku. 

Mareka, ktorý je od septembra 2016 vo väzbe, priviedla do súdnej siene eskorta. Prítomní boli aj otec, matka a brat 

nebohej Alexandry. Rodičia expolicajta opäť chýbali. Predseda senátu vyhlásil rozsudok. Mareka uznal vinným a poslal 

ho na 23 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia, zároveň mu po prepustení na slobodu uložil dvojročný 

ochranný dohľad. Marek dostal povinnosť zaplatiť pozostalým náklady na pohreb i zmarenú svadbu. Súd čiastočne 

vyhovel aj nároku pozostalých, teda otca, mamy a brata, na vyplatenie nemajetkovej ujmy vo výške trikrát po 15-tisíc eur. 

Prokurátor sa k rozsudku nevyjadril, obhajca v mene klienta zahlásil odvolanie. 

 

Ohlásil zmiznutie, potom sa priznal 
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Už bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky v Spišskej Novej Vsi čelí obvineniu, že vlani 30. septembra 

okolo 19. hodiny Alexandru po predošlej hádke napadol v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Kuchynským 

nožom ju bodol do oblasti hrudníka vľavo a keď spadla na zem, opakovane ju bodal do chrbta. Nebohú potom zabalil do 

igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do auta zn. Hyundai ix35. Telo odviezol k 

Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. Marek potom prišiel na políciu a hoci najprv nahlásil nezvestnosť 

snúbenice, pod ťarchou dôkazov sa napokon priznal a ukázal aj miesto, kde ju zapálil. Sudca ho na návrh prokurátora 

vzal do väzby, v ktorej je doteraz. 

 

Pozostalým sa ospravedlnil 

 

V pondelok na súde Marek vyhlásil, že je vinný. Preto sa dokazovanie ku skutku nekonalo, súd sa zaoberal iba 

okolnosťami potrebnými pre výber trestu. Z registra trestov vyplynulo, že Marek ho má čistý, kladné mal aj hodnotenie od 

bývalého zamestnávateľa aj hodnotenie správania vo väzbe väznice na Floriánskej ulici. Keďže Marek vinu priznal, 

prokurátor sa v záverečnej reči zameral iba na návrh trestu. S ohľadom na dve poľahčujúce okolnosti, ktorými bol 

predošlý riadny život a priznanie sa k trestnému činu, navrhol obvineného poslať na 22 rokov do ústavu s maximálnym 

stupňom stráženia. Napokon dostal trest o rok vyšší. Právny zástupca pozostalých si okrem iného uplatnil nárok na 

nemajetkovú ujmu vo výške 80-tisíc eur (30-tisíc otec nebohej, 30tisíc matka a 20-tisíc brat). Obhajkyňa v záverečnej reči 

poukázala nielen na afekt, zmenšenú príčetnosť a zmenšenú ovládaciu schopnosť klienta, ale aj na jeho priznanie sa a 

napomáhanie vyšetrovaniu. S poukazom na poľahčujúce okolnosti navrhla súdu zvoliť trest pod dolnou hranicou sadzby, 

ktorá je 20 až 25 rokov alebo doživotie. "Chcem sa úprimne ospravedlniť otcovi Alexandry a celej jej rodine," povedal 

Marek. "Úprimne ľutujem skutok, ktorý som spáchal a ktorý si doteraz neviem vysvetliť," dodal. RÓBERT BEJDA 

 

REAKCIA 

 

Vyjadrenie otca 

 

Po vynesení rozsudkusme o reakciu požiadali otca nebohej Alexandry. 

 

"Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných pojednávaní sme sa nedozvedeli odpovede na všetky 

otázky, ktoré nás zaujímali. Hlavne na tú, prečo sa to stalo," povedal nám Peter O. 

 

"Rodina - najbližší príbuzní a priatelia - sa s tým nikdy nestotožníme. Nebolo zodpovedané a nebolo poukázané aj na 

okolnosť, že tento skutok spáchal policajt, verejný činiteľ, ktorý konal protispoločensky a takéto konanie je predsa 

nežiaduce. Našu traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť do konca života. S výškou trestu sa 

nestotožňujeme," dodal Peter O. (rob) 

 

Späť na obsah 
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1.47.  Akademik najúspešnejší v druhom kole SP 

 [Prešovský večerník; 27/10/2017; s.: 15; vz ; Zaradenie: Šport] 

 

(vz) - Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz v spolupráci so Športovým klubom mládeže Akademik Prešov usporiadal na 

prešovskom zimnom štadióne druhé kolo Slovenského pohára v rýchlokorčuľovaní – short track. Zúčastnilo sa na ňom 43 

pretekárov z troch prešovských oddielov ŠKM Akademik, ŠK Elba a PRK a Spišskej Novej Vsi. Podujatie malo veľmi 

dobrú úroveň a radosť trénerom SKM Akademik urobili ich zverenci vytvorením 36 osobných rekordov. Umiestnenie 

prešovských pretekárov - kategória F chlapci : 1. Adam Gubač (ŠKM A), 2. Alex HAsara (PRK)3. Jozef Medveď (ŠKM A), 

4. Marek Harkabus ( PRK), 5. Peter Mžigod, 6. Martin Kovar, 7. Matúš Šimoňák, 8. Andrej Medveď (všetci ŠKM A), 9. 

Juraj Harkabud (PRK). Kategória F dievčatá : 1. Kristína Burdelákováí (PRK), 2. Katarína Ondrejčáková, 3. Viktória 

Onuferová, 4. Petra Medveďová (ŠKM A). Kategória E dievčatá : 1. Ema Baricová, 2. Michaela Ižarová, 3. Lea 

Popovičová, 4. Aneta Tokárová, 5. Lívia Daňková (všetky ŠKM A), 6. Petra Hecková (PRK).Kategória E chlapci: 2. Oliver 

Onufer (ŠKM A), 3. Damian MArcin (PRK), 4. Šimon Šimoňák (ŠKM A). Kategória C1 + D dievčatá: 1. Emma Hympánová 

(ŠKM A), 2. VAnesa Trusová (PRK), 3. Radovana Lešková, 4. Tamara Tokárová (obe ŠKM A), 5. Ivana Kubíková (PRK), 

6. Sofia Ferencová, 7. Ester Anderková (ŠKM A). Kategória C1 + D chlapci : 2. Jakub Safko (Elba), 3. Daniel Lipka, 4. 

Patrik Bartko, 5. Dávid Onufer (ŠKM A).Ženy : 2. Sandra Trusová (PRK) 3. Simona Pavlíková ( ŠKM A), 4. Monika 

Kuchárová (Elba). Muži :1. Patrik Veličko , 3. Matúš Marcin (obaja PRK), 4.František Hric (ŠKM A). 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Desať výziev pre Košický kraj podľa denníka Pravda 

 [Pravda; 248/2017; 27/10/2017; s.: 21,22,23; Redakcia ; Zaradenie: Regionálne voľby] 

 

Nezamestnanosť je pretrvávajúci problém 

 

Je na čele nelichotivého pelotónu. Košický kraj je podľa štatistík Ústredia práce z augusta tohto roku regiónom s 

najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Miera nezamestnanosti tu predstavovala 10,59 percenta. Čo sa týka 

jednotlivých okresov Košického kraja, najhoršie je na tom okres Rožňava so 16,44-percentnou mierou nezamestnanosti. 

Viac ako 13-percentnú nezamestnanosť majú aj v Trebišove (13,91 %), v Sobranciach (13,14 %) a v Gelnici (13,06 %). 

Primátor Rožňavy Pavol Burdiga, ktorý je aj poslancom Košického samosprávneho kraja, vysvetľuje, že pod nelichotivé 

štatistiky v rožňavskom regióne sa podpisuje viac faktorov. "Neprichádzajú k nám investori. Nemyslím len tých väčších a 

strategických, ale menších, ktorí by zamestnali čo len 50 ľudí. Ďalším faktorom je zlá infraštruktúra a chýbajúce cesty. Ak 

by sa stalo, že sa zastaví aj výstavba R2, ktorá má ísť cez nás, bolo to veľmi zlé," zdôraznil Burdiga. Pod vysokú mieru 

nezamestnanosti sa u nich podľa Burdigu podpísal aj koniec banskej činnosti. 

 

Slabá kompetenčná vybavenosť 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 10. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Sú úrady, ako je samosprávny kraj, so súčasnými obmedzenými kompetenciami spokojné? Táto otázka často 

zamestnáva odborníkov úradov VÚC. Podľa riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja Ondreja Bernáta sú župy 

slabo kompetenčne vybavené a nemajú efektívne nástroje na to, aby mohli pomáhať znižovať regionálne rozdiely. 

"Štruktúra rozvoja tejto krajiny je veľmi zložitá. Je to 2 890 obcí, je tu štátna správa, regionálna samospráva, teda systém 

je zložitý a ľudia sa v ňom nevyznajú. Navyše, veľa prostriedkov sa míňa neefektívne, všetky strategické rozhodnutia sa 

robia v Bratislave," vysvetľuje Bernát. Samosprávny kraj nemá podľa neho v prípade štrukturálnych fondov svoj 

regionálny operačný program, aby si mohol sám určiť priority, o všetkom sa rozhoduje opäť v Bratislave. 

 

Dokončenie-s. 21 

 

"Dokonca aj v prípade ekonomicky menej rozvinutých regiónov je lídrom v procesoch schvaľovania rozvojových plánov 

štátna správa a regionálna samospráva je len na úrovni takmer iba člena komisie," zdôraznil Bernát. Pomohla by zmena 

štruktúry a viac kompetencií pre regionálnu samosprávu. 

 

Chýbajúce diaľnice a cesty 1. triedy 

 

Len krátky úsek diaľnice pri Kurimanoch a regióny, v ktorých chýbajú nielen diaľnice, ale aj cesty 1. triedy. Takáto slabá 

cestná vybavenosť je brzdou rozvoja Košického kraja. Dva okresy - Gelnica a Spišská Nová Ves - nemajú dokonca ani 

jeden kilometer ciest prvej triedy. Táto absencia sa musí niekde prejaviť. Pritom okres Spišská Nová Ves je z pohľadu 

cestovného ruchu jeden z najvýznamnejších na Slovensku. "Táto situácia má veľký dosah na život vo viacerých častiach 

Košického kraja. S výnimkou väčších aglomerácií, ako sú Košice, je k nám veľmi ťažké prilákať investorov. Ľudia musia 

dochádzať za prácou na jednoči dvojtýždňovky, keď opúšťajú svoje rodiny. To má svoj dosah," približuje riaditeľ Úradu 

KSK Ondrej Bernát. 

 

Pribúdajú marginalizované skupiny 

 

Najmä spišská a gemerská časť Košického kraja sú charakteristické populačnou explóziou marginalizovaného 

obyvateľstva. Sú obce, kde sa rómska menšina stáva väčšinovou časťou obyvateľstva, no sociálne slabšie skupiny 

pribúdajú aj u nerómskeho obyvateľstva. To má vplyv na vzdelávanie. Podľa informácií hovorkyne KSK Zuzany 

Bobríkovej pribúda na základných školách detí, ktoré ich ukončujú už v piatom, šiestom či siedmom ročníku. O stredné 

školy tieto deti a ich rodičia ani nemajú záujem. Následkom toho je klesanie počtu žiakov na stredných školách. Ešte v 

školskom roku 2007/2008 bolo na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 37 968 detí, v školskom roku 2015/2016 už 

len 27 007. Problém sa komplexne nerieši, kraj sa ho snaží eliminovať zriaďovaním elokovaných pracovísk stredných 

škôl priamo v obciach. Jeho súčasťou je teoretické, ale najmä praktické vzdelávanie v odboroch ako murár, pomocník na 

stavbe či krajčírka., Je to cesta, aby tí mladí mali aspoň nejaké vzdelanie," hovorí Bobríková. 

 

Problém s opaterou starších ľudi 
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Aj v Košickom kraji obyvateľstvo starne, priemerný vek sa dvíha a zvyšuje sa dopyt po umiestňovaní seniorov v 

zariadeniach sociálnych služieb. V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 13 zariadení sociálnych služieb vrátane 

organizačných súčastí s celkovou kapacitou 1 836 miest. Do niektorých je vzhľadom na pribúdajúci počet starších ľudí aj 

žiadostí o umiestnenie problém dostať sa. Výzvou pre Košický kraj, no nielen ten, je do budúcna investovať nielen do jaslí 

a škôlok, ale aj do tzv. striebornej ekonomiky zameranej na starších ľudí. Kým v menších mestách ako napr. Strážske či 

Trebišov sa na umiestnenie starších ľudí do sociálnych zariadení až tak dlho nečaká, problém je hlavne vo väčších 

mestách, ako sú Košice. Napr. zariadenie ARCUS v Košiciach poskytuje dva druhy služieb. Prvým je pobyt v 

špecializovanej časti, kde je kapacita 140 miest, druhým je zariadenie pre seniorov s kapacitou 80 miest. Jeho riaditeľ 

Juraj Briškár hovorí, že čakacie lehoty do špecializovaného zariadenia sú asi rok, do zariadenia pre seniorov sa čaká 

priemerne 2,5 roka. 

 

Zdravotnícky balvan už neťahá kraj ku dnu 

 

Košický samosprávny kraj mal po delimitácii v roku 2003 vo vlastníctve štyri nemocnice s poliklinikou. V Rožňave, 

Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Michalovciach. Zdedil ich s veľkými investičnými dlhmi a vysokými prevádzkovými 

nákladmi. Len nemocnica v Rožňave ťahala svojimi nákladmi ku dnu celý rozpočet kraja. Tento zdravotnícky balvan sa 

podľa hovorkyne KSK Zuzany Bobríkovej podarilo vyriešiť. "Vyhlásili sme medzinárodnú súťaž na dlhodobý prenájom a v 

nej získali strategického partnera na dvadsať rokov. Tým sa výrazne podarilo zlacniť prevádzku nemocníc a súkromná 

spoločnosť, ktorá ich prevádzkuje, investovala aj do materiálneho a technického vybavenia týchto zariadení. Dokonca v 

Michalovciach stavajú jednu z najmodernejších nemocníc u nás s modernými chirurgickými a ďalšími pavilónmi," 

zdôraznila Bobríková. 

 

Terminály Integrovanej dopravy 

 

Jednoduchšie a pohodlnejšie cestovanie. Košický kraj stojí pred výzvou, v realizácii ktorej mu musia byť nápomocné aj 

Železnice SR. Ide o budovanie integrovaného dopravného systému pre Košický kraj a župa rieši jeho prvú etapu. V rámci 

nej sa už podarilo vybudovať a od roku 2015 je aj v prevádzke prvý terminál integrovanej osobnej prepravy v Moldave 

nad Bodvou, ktorý je na Slovensku pilotným projektom. Financovaný bol z Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a 

po jeho sprevádzkovaní sa cestujúci dostanú suchou nohou pri prestupovaní z vlaku do autobusu. Jeho vlastníkom a 

správcom sú Železnice SR. KSK spolupracuje na budovaní ďalších terminálov osobnej prepravy v Trebišove a 

Michalovciach. 

 

Projekt kreatívneho centra 

 

Areál bývalej Tabakovej továrne, ktorý získala košická župa po delimitácii majetku v roku 2003, ponúkne najmä pre 

mladých umelcov nové možnosti. Popri existujúcom Kulturparku tam plánuje samosprávny kraj realizovať projekt 

kreatívneho centra. Náklady na premenu nevyužitých priestorov na toto centrum sú 20 miliónov eur a KSK ich chce 

získať z eurofondov. V kreatívnom centre budú rozvíjať svoj talent a potenciál mladí umelci, fotografl či filmári. Kraj chce 
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nadviazať na veľmi plodné obdobie posledných desiatich rokov, keď sa mu podarilo získať z európskych fondov 

mimoriadne veľký balík peňazí v objeme okolo 30 miliónov eur. Tie investoval spolu s vlastnými prostriedkami do 

rekonštrukcií svojich kultúrnych inštitúcií a pamiatok na území Košíc, ale aj celého kraja. Obnovené boli napr. budovy 

Východoslovenského múzea v Košiciach, Divadlo Thalia či Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

 

Zlé cesty druhej a tretej triedy 

 

Zo správy Slovenskej správy ciest získal KSK do svojho vlastníctva v roku 2003 573 kilometrov ciest druhej triedy a 1 382 

kilometrov ciest tretej triedy. Zdedil ich v nie najlepšom technickom stave a na opravu mnohých úsekov nemá peniaze 

dodnes. Cesty spravuje prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Správa ciest KSK. Zastupiteľstvo schválilo ešte v 

minulom roku financovanie infraštruktúry zo zdrojov Európskej investičnej banky na roky 2016 až 2018. Zámerom je 

financovať rekonštrukcie ciest v dižke 60 kilometrov a nakúpiť mechanizmy za 5,8 milióna eur. Riaditeľ Úradu KSK Ondrej 

Bernát vysvetľuje, že nemajú vlastné kapacity na odstraňovanie týchto investičných deficitov. Až 90 percent ich rozpočtu 

je taxatívne určených na výdavky, ako sú mzdy, odvody a na chod inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je kraj, vrátane škôl. 

 

Otvorenie Krásnej Hôrky sa odkladá 

 

Košický kraj priťahuje turistov pamätihodnosťami. K najkrajším patrí hrad Krásna Hôrka. Ten je od požiaru v roku 2012 

zavretý a prebiehajú v ňom rekonštrukčné práce. Múzejníci aj miestni obyvatelia sa nádejali, že práce budú zrealizované 

v čo najkratšom čase, aby príliš neutrpel turistický ruch. Ešte vlani platilo, že hrad znovu otvoria v roku 2020. Realita  je 

však iná. Slovenské národné múzeum odstúpilo od zmluvy s architektom a projektantom a architektonickú štúdiu obnovy 

bude riešiť a spracúvať vlastnými personálnymi zdrojmi. Ak pôjde všetko podľa plánov, práce na hrade by sa mohli 

obnoviť do troch rokov. Miestni veria, že desať rokov od požiaru by hrad mohol privítať prvých turistov. 
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1.49.  Kaliňák poodhalil nástroje proti "rómskej kriminalite" 

 [Pravda; 248/2017; 27/10/2017; s.: 4; KF ; Zaradenie: Slovensko] 

 

Nové integrované policajné oddelenia v osadách či rôzne preventívno-vzdelávacie projekty. Rezort vnútra pripravuje 

opatrenia, od ktorých si sľubuje znižovanie kriminality v rómskych osadách a sociálne vylúčených skupinách. Minister 

vnútra Robert Kaliňák (Smer) priblížil, že na spomínaných opatreniach jeho ľudia pracujú od začiatku tohto roka. 

Dôvodom je podľa neho, že zatiaľ čo na celom Slovensku kriminalita klesá, v rómskych osadách buď stagnuje, alebo 

dokonca rastie. V rámci príprav sa včera v Banskej Bystrici stretol s policajným prezidentom Tiborom Gašparom a 
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rómskymi špecialistami - policajtmi, ktorí sú vyškolení pre prácu v rómskych komunitách. V polícii aktuálne pracuje 290 

takýchto špecialistov na 117 obvodných oddeleniach. "Slovensko dnes patrí medzi ostrovy bezpečnosti v rámci Európskej 

únie, preto sa musíme zamerať na tie časti Slovenska, kde to tak ešte nie je," povedal Kaliňák a dodal, že nie všetky 

rómske osady sú problémové. Zamerať sa preto chce len na tie, kde je situácia kritická. Podlá Kaliňáka je takýchto lokalít 

približne 200, sú napríklad v okresoch Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Revúca, Košice-okolie či Levoča. Rezort 

plánuje konkrétne opatrenia predstaviť do konca tohto roka, celý projekt by mal začať fungovať začiatkom toho 

nasledujúceho. V rámci neho si chce ministerstvo posvietiť aj na záškoláctvo, úžeru, zneužívanie detí rodičmi na trestnú 

činnosť a trestné činy, ktorých obeťou sú dôchodcovia. Vzniknúť by mali integrované oddelenia Policajného zboru v 

rómskych osadách. Kaliňák avizuje spoluprácu s úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, úradmi práce aj so 

školami. Polícia by mala spustiť presnú lokalizáciu trestných činov súradnicami GPS, aby sa mohli lepšie určiť 

problematické lokality. "Bude to znamenať aj legislatívne zmeny," avizuje minister, ktorý si od zmien sľubuje zvýšenú 

bezpečnosť aj zlepšenie životných podmienok v dotknutých osadách. Ako doplnil Gašpar, novinky nastanú aj v 

personálnej, technickej a preventívno-vzdelávacej oblasti. Bližšie ich zatiaľ nekonkretizoval. Boj proti kriminalite Rómov 

avizoval Kaliňák minulú sobotu na programovej konferencii Smeru. Vyhlásil tam, že je potrebné robiť konkrétnu štatistiku 

rómskej kriminality, aby bolo možné zacieliť konkrétne opatrenia. Detaily takejto štatistiky zatiaľ nezverejnil. Nápad sa 

nepozdáva splnomocnencovi vlády pre rómske komunity Ábelovi Ravaszovi (Most-Híd), podľa ktorého pojem "rómska 

kriminalita" neexistuje. "Kriminalita je jav, ktorý je všeobecne nežiaduci. Takže si nemyslím, že by sme ju mali rozdeľovať 

na rómsku a nerómsku, ale mali by sme k nej pristupovať rovnako zodpovedne vo všetkých oblastiach a bez ohľadu na 

národnosť páchateľa," reagoval v stredu pre Pravdu Ravasz. 
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