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Spišská Nová Ves 



 

1. NAKA udrela na Spiši. Policajti chytili podozrivého z vraždy vládcu 

spišskonovoveského podsvetia 
[23.01.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ;kla] 

 
 

OBVINENÝ JE AJ ĎALŠÍ MUŽ. VRAJ IŠLO O PREBRATIE FRAJERKY A BIZNISU 
V Spišskej Novej Vsi aj v obci Studenec bolo včera rušno. NAKA tam robila razie pre starú mafiánsku 

vraždu. Obvinení sú dvaja muži. 
STUDENEC. V obci Studenec, okres Levoča, v utorok ráno zasahovala NAKA. Zaistila Vladimíra M. (57), 

ktorý je podozrivý z účasti na vražde niekdajšieho člena spišskonovoveského podsvetia Emila Novotného, 
prezývaného Miťo. Vladimíra polícia zastavila v jeho vozidle značky Suzuki na ceste medzi Domaňovcami a 
Klčovom. Celé dopoludnie potom policajti prehľadávali jeho dom v Studenci. Zaistený muž je podozrivý v 
súvislosti s Miťovou vraždou spred takmer 18 rokov. 

Obvinení sú dvaja 
„Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec 

v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia s vraždou Emila Novotného, ktorý vtedy vládol podsvetiu v 
Spišskej Novej Vsi. Žil najmä z výpalného, úžery a vymáhania peňazí," uviedla polícia na sociálnej sieti. „Jeho 

postavenie v podsvetí mu mal závidieť Vladimír M. Chcel vraj prebrať nielen jeho biznis, ale i jeho priateľku. 
Jedinú cestu, ako to dosiahnuť, zrejme videl v odstránení silného konkurenta. Preto ho mal niekoľko dní sledovať, 
aby zistil jeho každodenný režim," píšu policajti na facebooku. „29. augusta 2001 mal čakať na svoju obeť na 
Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so Slavomírom S. (44). Pár minút pred polnocou dorazil Emil 

Novotný domov. Keď vystúpil zo svojho mercedesu, mali k nemu pristúpiť Vladimír M. a Slavomír S. Z dvoch 
zbraní zaznelo päť výstrelov. Na zemi zostalo rozstrieľané telo Emila Novotného. Keď doznela posledná rana, 
útočníci bežali k neďalekým garážam smerom do záhradkárskej oblasti, kde zmizli v tme," dodali policajti. Z 
vykonania násilného usmrtenia sú aktuálne obvinení obaja, ako Vladimír M., tak aj Slavomír S. V prípade 
dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov, uviedla polícia. Vyšetrovateľ už pracuje na 
podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. „So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v kontakte a budú s ním vykonané 
ďalšie procesné úkony," dodala polícia. 

Známy bol „ešpézetkou" MMMN01 
Miťo bol známa postava spišskonovoveského podsvetia, so svojou skupinou mal pod kontrolou časť okresu. 

Známy bol aj svojou „ešpézetkouL MMMN01, čo vraj malo znamenať Mestský mafián Miťo Novotný. 
Boli susedia 
Vražda mafiána Miťa z 29. augusta 2001 rezonuje na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi ešte aj dnes. 

Najmä starší obyvatelia bytoviek si na ňu dobre spomínajú. Zaujímavosťou je, že zavraždený Miťo aj podozrivý, 
ktorého NAKA zadržala, boli susedia z bytoviek. „Bolo okolo polnoci, keď sme zrazu začuli výstrel. Išli sme s 
dcérou k oknu a pozerali, čo sa deje. Pamätám si, že som chcela otvoriť okno, no manžel ma okríkol, aby sme išli 
preč od okna, čo ak je to nebezpečné,“ zaspomínala si na osudnú noc Mária z bytovky, kde zavraždený býval. 
Miťo po výstreloch ostal ležať na trávniku vedľa bytovky. „Potom neskôr som videla ešte jeho sestru, ako prišla na 
miesto a chcela brata vidieť. Ale policajti ju už k nemu nepustili,“ doplnila Mária. 

Počula kričať otca 
Aj dôchodkyňa Valéria z vedľajšieho bloku si na tú streľbu pamätá. „Počula som, ako Miťov otec ešte kričal, 

zabil si mi syna. Bolo to hrozné," dodala. Ako nám obe Novovešťanky povedali, Miťo aj podozrivý Vladimír M. boli 
susedia. Obe ženy si ich pamätajú už ako chlapcov. „Bol to celkom obyčajný chlapec. Neskôr, už ako dospelý, 
vzbudzoval miestami strach. Ale k susedom sa vždy správal pekne a pomáhal im,“ poznamenala na Miťovu 
adresu Mária. To, že mali za susedov chlapov z podsvetia, dôchodkyne nevnímali ako problém. 

Platili im za „ochranu" 
Lúpežný motív brutálnej vraždy podnikateľa Miťa v tom čase polícia vylúčila. Zastrelený spolumajiteľ 

krompašskej pizzerie a niekoľkých cukrární nielenže patril do spišskonovoveského podsvetia, ale v jeho hierarchii 
stál na poprednom mieste. Spolu s ďalšími dvoma skupinami mali mesto i okolie pod kontrolou. Podnikatelia im 
platili za „ochranu“. Pre Miťa to bol slušný peňažný príjem. Aj vďaka nemu si zadovážil špeciálnu „ešpézetku”. 
Polícia na prípade naďalej intenzívne pracuje. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ, kla 

Foto: 
V týchto miestach pred rokmi zastrelili šéfa podsvetia. 
týchto dvoch bytovkách býval aj zavraždený Miťo, aj zadržaný Vladimír M. 
Pokoj v obci Studenec narušili policajti. 
Policajti prehľadávali priestory. 
Razia NAKA na Spiši. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Rozstrieľal bossa kamarát z detstva? 
[23.01.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 8; nov] 



 
 

Po 18 rokoch zadržali podozrivých z mafiánskej vraždy 
Autor: nov I Foto: facebook/Slovenská mafia, autor 
DOMAŇOVCE/SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Majú tých pravých? Po dlhých takmer 18 rokoch sa schyľuje k 

objasneniu vraždy mafi ánskeho bossa v Spišskej Novej Vsi Emila Miťa Novotného († 37). Polícia v utorok 

dopoludnia zadržala Vladimíra M. (57) a Slavomíra S. (44), ktorých už obvinila z vraždy. Vladimír M. bol na 
základe obvinenia so zavraždeným v detstve dobrý kamarát a mohol od neho chcieť nielen prevzatie biznisu. 

Podľa polície žil Novotný najmä z výpalného, úžery a vymáhania. V pláne mal prevádzkovať aj budúcu 
diskotéku, ktorá by mu zarobila ďalšie peniaze. Jeho postavenie v podsvetí mu údajne závidel Vladimír M., ktorý 
mal mať záujem prebrať nielen jeho biznis, ale aj priateľku. Jedinú cestu, ako to dosiahnuť, mohol vidieť 
v odstránení silného konkurenta. V noci 29. augusta 2001 mal podľa polície čakať na svoju obeť na Jilemnického 
ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so Slavomírom S. Pár minút pred polnocou dorazil domov Novotný. Keď vystúpil 

zo svojho mercedesu, mali k nemu pristúpiť Vladimír M. a Slavomír S. Z dvoch zbraní zaznelo 5 výstrelov. Na 
zemi zostalo rozstrieľané telo Emila Novotného. Keď doznela posledná rana, útočníci bežali k neďalekým 
garážam smerom do záhradkárskej oblasti, kde zmizli v tme. Vyšetrovateľ oboch obvinil z vraždy, za ktorú im v 
prípade dokázania viny hrozí trest na 12 až 15 rokov. Emil Miťo Novotný bol známy aj tým, že vlastnil auto s 
poznávacou značkou MMMN 01, čo malo znamenať Mestský mafián Miťo Novotný. Ľudia na sídlisku Mier 
v Spišskej Novej Vsi si pamätajú na vraždu ešte aj dnes. „Mulik a Novotný boli od detstva dobrí kamaráti. Bývali 

vo vedľajších vchodoch, hrávali sa spolu,“ spomína Mária, ktorá priznala, že mala po vražde Novotného strach. 
„Nebolo mi všetko jedno. Aj keď sa voči susedom správali veľmi slušne,“ podotkla dôchodkyňa. Výstrely počula aj 
Valéria z rovnakej bytovky. „Strieľalo sa tu. Potom Miťov otec zakričal: Zabil si mi syna! Bol to veľký šok,“ 
uzavrela. 

Foto: 
Emila Miťa Novotného († 37) zastrelili výstrelmi z automatickej pištole 29. augusta 2001. 
Zabili ho pred touto bytovkou v Spišskej Novej Vsi. 

Obvineného Vladimíra M. zastavili policajti neďaleko Domaňoviec. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Polícia „rozlúskla" 17 rokov starú vraždu 
[23.01.2019; Pravda; Slovensko; s. 3; TASR] 

 
 

Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 rokov starej vraždy. O akcii 
Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informovala polícia na sociálnej sieti. „Príslušníci 
NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom 

okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, ktorý vtedy vládol podsvetiu v 
Spišskej Novej Vsi," uviedla polícia. Z vraždy sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali 

Novotného v noci 29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. V prípade dokázania viny im hrozí trest 
odňatia slobody na 12 až 15 rokov, uviedla polícia. 

(TASR) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Rasizmus náš každodenný 
[23.01.2019; Denník N; Publicistika; s. 11; MILOSLAV SZABÓ] 

 
 

Nacisti dokázali rasimu učiť aj slepé deti. Učili ich hmatom rozoznať „árijské“ lebky od černošských hláv 
V rokoch 1940 a 1941 po Slovensku putovala výstava Nemeckého múzea hygieny z Drážďan s názvom 

Človek – zázrak života. Napriek názvu nešlo o náboženskú prezentáciu, skôr naopak, o „osvetu“ v zmysle 
poznávania antropologickej podstaty nacistického „nového človeka“. Po Bratislave, Spišskej Novej Vsi a Žiline 

sa výstava presunula do zvolenského Grandhotela, kde sa na ňu v januári 1941 prišlo pozrieť na tú dobu 
úctyhodných 17-tisíc ľudí – záujemcovia dostali zľavu na železnici a znížené skupinové vstupné. Na otvorenie 
výstavy sa vo Zvolene zišla na Slovensku pôsobiaca nemecká smotánka a pri tej istej príležitosti tu bola založená 
pobočka Slovensko-nemeckej spoločnosti. Výstava sa členila na dva tematické okruhy: takzvaný Sklenený človek 
a Poznaj sám seba. Model ľudského tela ukazoval, ako to vyzerá pod jeho povrchom, iné exponáty demonštrovali 
vývin ľudského plodu. V tom čase šlo o háklivé veci, predovšetkým z hľadiska katolíckej cirkvi. Miestny orgán 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, týždenník Štúrov hlas, ktorého zakladateľom bol katolícky kňaz, predseda 
okresnej organizácie HSĽS vo Zvolene a poslanec Slovenského snemu Anton Šalát a redaktorom miestny dekan, 



napriek tomu referoval o Zázraku života s nadšením. Podľa autora R. Cibuľu boli Slovensku zo strany Nemecka 
poskytnuté „privilégiá“, keďže výstava sa nekonala len v hlavnom meste, ale i na vidieku. Jej posolstvo pretlmočil 
slovenským čitateľom a návštevníkom nasledujúcim spôsobom: „Chorý národ chradne, hynie, umiera. Zdravý 
národ je silný a mohutnie. Vie pracovať, tvoriť a závodiť, a preto sa nestratí pod slncom a nikto ho nevymaže z 
dejín. Len v zdravom tele je elán, odvaha, vôľa, odolnosť a sila.“ 

RASIZMUS PRE NEVIDIACICH 
Múzeum hygieny vzniklo začiatkom 20. storočia a jeho cieľom bolo presvedčiť Nemcov o nutnosti pestovať 

vlastné zdravie, a síce nielen zdravie jednotlivcov, ale celého národa či dokonca „rasy“. V pozadí stála eugenika, 
náuka o vylepšovaní genetického fondu posilňovaním vhodných, respektíve elimináciou škodlivých vplyvov. 
Nečudo, že po nástupe Hitlera k moci sa múzeum pretransformovalo na hlásnu trúbu nacistickej propagandy. 
Táto kontaminácia nebola prekážkou, aby v časoch Nemeckej demokratickej republiky osvetu „rasových“ 
súdruhov vystriedala osveta pracujúcich a ich predvoja, Zjednotenej socialistickej strany Nemecka. Na skutočné 
vyrovnávanie sa s problematickou minulosťou preto došlo až po roku 1989 a neutíchlo dodnes. Jeho najnovším 
výrazom je výstava Rasizmus – vynález ľudských rás, ktorá sa v Múzeu hygieny konala od mája uplynulého roka. 
Jej autormi sú angažovaní múzejníci, čo vzhľadom na tému akiste nebude vyvolávať pochybovačné hlasy o ich 
objektívnosti. Rasizmus definujú ako „protiľudskú“ ideológiu, ktorá telesné odlišnosti veľkých skupín obyvateľstva 
zneužíva na konštrukciu téz o ľudskej nerovnosti. Osvietenci 18. storočia boli presvedčení o rovnoprávnosti 
všetkých ľudí, zároveň však vnímali nerovné zaobchádzanie s nimi. Tento rozpor sa pokúsili rozlúštiť vedci, 
antropológovia a biológovia tým, že klasifikovali ľudí do rás podľa určitých telesných príznakov ako farba pleti či 
tvar lebky, s ktorými spájali mentálne a kultúrne kvality. Zároveň varovali pred rasovým miešaním, ktoré má vraj 
za následok úpadok vyššie postavených rás. Kritériá týchto pôvodných rasistov však boli nevedecké, zväčša 
estetické, v súlade s antickým ideálom krásy. Keďže Afričanov Európania vnímali ako rodených otrokov, 
umiestňovali ich na najnižšie stupne rasovej hierarchie. Kolonializmus ovplyvnil aj nacistov, ktorí sa popri dobytí 
životného priestoru na Východe pripravovali aj na opätovné získanie nemeckých dŕžav v Afrike a Ázii, k čomu 
mala prispieť tematická výstava v Múzeu hygieny z roku 1939. Nacizmus stojí pochopiteľne v popredí záujmu 
organizátorov. Rasistická utópia sa neobracala len navonok, v podobe neokolonializmu či antisemitizmu, ale aj 
dovnútra „národnej pospolitosti“, ktorú podľa nacistov bolo treba eugenicky očistiť. Údajne dedičnými chorobami – 
týkalo sa to aj alkoholikov, ba dokonca kriminálnikov – zaťažení členovia pospolitosti mali byť zbavení možnosti 
„škodiť“ národnému korpusu: tí šťastnejší formou sterilizácie, tí menej šťastní ako obete štátom riadenej 
eutanázie. Všetky tieto aspekty stelesňuje jeden z najpôsobivejších exponátov výstavy o rasizme. Ukazuje, ako 
sa šírila rasová „osveta“ medzi slepými školákmi: tí síce nemali šancu uvidieť údajné rasové rozdiely 
konštruované podľa estetických kritérií, no smeli ich rozpoznať aspoň hmatom, hladiac busty „árijských“ a 
černošských hláv. Toto poznanie ich v neposlednom rade malo presvedčiť o nutnosti ich vlastnej obete v 
prospech zdravia a prežitia „rasy“. 

ČIERNA NEMKA 
Výstava Rasizmus – vynález ľudských rás nie je iba o perspektíve páchateľov, ale rovnako aj obetí. Kladie 

otázky, na ktoré nedáva a ani nechce dávať jednoznačné odpovede. Do akej miery sme rozdielni? Kde vidíme 
rasy? Kto sme my a kto sú druhí? Jednou z možností, ako na tieto otázky odpovedať, je počúvať hlasy tých, ktorí 
vynález ľudských rás pociťujú na vlastnom tele. V poslednej časti výstavy si návštevníci môžu pozrieť a vypočuť 
ich svedectvá. Výrazný dojem robia najmä projekcie nemeckej moderátorky a filmárky Mo Asumang, ktorá je v 
jazyku rasistov „miešankou“: jej matka bola Nemka, otec pochádza z Ghany. Asumang vo svojich 
dokumentárnych filmoch pátra po koreňoch rasistickej nenávisti. Spúšťačom jej angažovanosti bola kampaň 
neonacistov proti nej a iným nemeckým „miešancom“. Asumang sa preto za nimi vybrala a pýtala sa, čo proti nej 
majú. Na priame otázky dostávala vyhýbavé, ale aj otvorene nenávistné odpovede. Postupne svoj rádius rozšírila 
na príslušníkov Ku-Klux-Klanu a iných severoamerických rasistov. Práve ich postoje prezrádzajú, že rasizmus nie 
je obyčajnou ideológiou, ale akousi zvrátenou vierou, ktorú sa nikdy nepodarí celkom vykoreniť. Na otázku, prečo 
zapaľujú kríže, jeden z členov Ku-Klux-Klanu odpovedá, že on verí v Ježiša Krista. Keď Asumang namietne, že 
ten predsa nerobí rozdiely vo farbe pleti a miluje všetkých ľudí rovnako, dozvieme sa, že aj Ku-Klux-Klan vraj 
hlása lásku, hoci iba k vlastnej „rase“. (Podobné zistenia prezentuje vo svojej knihe Katarzyna Surmiak.) Postarší 
americký rasista to potom povie úplne bez obalu: „Verím iba v rasu.“ Na Slovensku sa ideologický rasizmus 
systematicky nepestoval. Aj protižidovská politika za Slovenského štátu sa až do prijatia takzvaného Židovského 
kódexu na jeseň roku 1941 zdôvodňovala sociálnoekonomickými potrebami. Pri bližšom pohľade napriek tomu 
nachádzame styčné plochy medzi nábožensky zafarbeným nacionalizmom oficiálnej ideológie a rasizmom, či už 
nemeckého, alebo amerického razenia. Napríklad poslanec a katolícky kňaz Karol Körper sa už počas návštevy 
USA v roku 1937 od slovenských vysťahovalcov dal poučiť aj o údajných rasových rozdieloch medzi bielymi a 
čiernymi Američanmi a pokúsil sa ich aplikovať na svoje chápanie „židovskej otázky“. Na istý čas podľahol 
dokonca zvodom eugeniky, hoci nezachádzal do dôsledkov ako v nacistickom Nemecku. Keď sa začiatkom roku 
1939 diskutovalo o založení štátneho zdravotného ústavu, Körper napísal, že „bude musieť odstrániť všetkých zo 
spoločnosti, ktorí vplývajú škodlivo na vzrast a dobrý telesný vkus obecenstva. Mrzákov, kreténov, 
nevyliečiteľných treba dať do špeciálnych ústavov, aby neboli na ťarchu obecenstva a neboli vystavení posmechu 
ľudí“. Napriek dlhoročnému historickému výskumu stále nevieme, či Körper zostával vo svojich názoroch 
osamotený, alebo šlo o rozšírené postoje. Úspech výstavy Múzea hygieny v rokoch 1940 až 1941 naznačuje, že 
nie je vylúčená ani druhá možnosť. Ak sa chceme vyrovnať s naším každodenným rasizmom, potrebujeme 
spoznať aj jeho korene. 

V tom čase šlo o háklivé veci, predovšetkým z hľadiska katolíckej cirkvi. Miestny orgán HSĽS, ktorého 
zakladateľom bol kňaz a poslanec Slovenského snemu Anton Šalát, napriek tomu referoval o Zázraku života s 
nadšením. 
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V HELCMANOVCIACH VYRÁSTLI ŠTYRIA OLYMPIONICI 
Obec na dolnom toku Hnilca, zovretá hustými lesmi Volovských vrchov, je so svojou základnou školou 

SVETOVÝM UNIKÁTOM. 
Škola nemá telocvičňu, ale jej riaditeľ Rastislav Drajna (49) vychoval ako učiteľ telesnej výchovy a tréner 

školského športového klubu sánkovania štyroch olympionikov. Klobúk dole pred takýmto skvelým výkonom 
v takýchto nežičlivých podmienkach. 

Dráha z podvalov 
„Štvrtého marca uplynie už 60 rokov od chvíle, čo sa v našej dedine začala písať história sánkarského športu 

a oddielu. A mňa hreje pri srdci, že sa to všetko začalo na našej škole, ktorú viedol pán Uličný. Na konci zimy 
1959 prišli poštou do školy propozície z Krajského domu pionierov a mládeže v Košiciach o možnej účasti piatich 
žiakov na sánkarských pretekoch na dráhe Hrebienok – Starý Smokovec. Podmienkou bolo, aby si doniesli 
vlastné sane. A hoci nikto z nich nikdy sánkarskú dráhu nevidel, veď helcmanovské deti sa sánkovali len na 
okolitých briežkoch, v záhradách či uliciach, družstvo zostavené z dvojice dievčat a troch chlapcov sa z Vysokých 
Tatier vrátilo s tretím miestom. Helcmanovské deti sa vtedy sánkovali na ,sligačoch‘, obyčajnej doske 
s priklincovanými korčuľami. Keď zvládli jazdu na tomto čude, nerobilo šarvancom problém zvládnuť ani riadne 
sane na sánkarskej dráhe,“ načiera do histórie helcmanovského sánkarstva úspešný tréner Rastislav Drajna. 

Úspech žiakov na tatranských pretekoch vyburcoval učiteľa matematiky a rysovania Jána Grešnera, aby sa 
zúčastnil kurzu na trénera sánkarského športu, a ruka v ruke s tým založil v Helcmanovciach prvý sánkarský klub. 
Medzi jeho prvých členov a pretekárov patrili Elza Mureková, Priska Tóthová, Oľga Tirpaková, Mária Kuchtová, 
Juraj Kaleta a Jozef Syč. Peniaze na dosť drahé súťažné sane poskytol klubu miestny národný výbor. Veľkým 
fanúšikom sánkarov sa stal aj jeho predseda pán Štoff, ktorý do volebného programu zahrnul výstavbu 
sánkarskej dráhy. Parametre 445 metrov dlhej sánkarskej dráhy postavenej v rokoch 1972 – 1975 v rámci 
svojpomocnej akcie Z navrhol, vypočítal a nakreslil jej autor, prvý tréner helcmanovských sánkarov Ján Grešner. 
Sánkarská dráha bola postavená na kopci Horb, na zanedbaných pozemkoch občanov susedných Prakoviec. Na 
výstavbu drevenej dráhy boli použité vyradené železničné podvaly a drevo z prerezávky hustého porastu štátnych 
lesov. 

Sane za veľké peniaze 
„Ako pribúdali na Horbe metre dráhy, tak pribúdali členovia sánkarského oddielu. V 70. rokoch nebolo 

v Helcmanovciach rodiny, ktorá by nemala doma sánkara. Boli tu aj legendy, nestalo sa, aby Vlaďa Hlucháňová či 
Oľga Tirpáková nepriniesli z pretekov medailu. Spočiatku sa pretekalo na bežných saniach a ako súčasť výstroja 
používali banícke prilby. Tie mali v každej rodine, veď Helcmanovce majú bohatú banícku históriu. Časom 
nahradili obyčajné sane pretekárske, najskôr československej výroby, neskôr naši pretekali na saniach 
z Nemeckej demokratickej republiky a z Poľska. Dnes vyrábajú pretekárske sane v Lotyšsku, Nemecku, Rakúsku, 
menší výrobcovia sú v Taliansku a Lichtenštajnsku. Tie najkvalitnejšie stoja 15 000-20 000 eur, ale my také 
peniaze na sane nemáme,“ vraví tréner Rastislav Drajna. 

Akože inak, ako žiak sa dostal k pretekárskym saniam aj riaditeľ helcmanovskej školy. V dedine existovali pre 
chlapcov dva športy – v lete futbal, v zime sánkovanie. Jeho otec, hlava miestneho poľnohospodárskeho 
družstva, funkcionárčil v sánkarskom klube. Ako by to vyzeralo, keby sa jeho syn neupísal tomuto športu? 
Rastislav Drajna súťažne osedlával sánky 20 rokov, zosadilo ho z nich až zranenie na dráhe v českej Smržovke. 

„Vysánkoval som sa za tie roky povyše hlavy, ale nesúťažil som kvôli zisku medaily či diplomov, sánky patrili 
nerozlučne k môjmu životu. V mojej kategórii súťažilo viac ako 40 konkurentov, jeden lepší ako druhý, bola to 
veľmi silná generácia. Prebojovať sa do špičky bolo nad moje sily. Preto moja trénerská kariéra vysoko prevýšila 
sánkarskú. Úspechy, ku ktorým som pomohol svojim zverencom, medzi ktorými sú aj olympionici, ma tešia 
neporovnateľne viac, ako by ma tešili moje víťazstvá na pretekoch,“ vyznal sa nám riaditeľ Základnej školy 
s materskou školou v Helcmanovciach. Ešte v časoch, keď na tejto škole pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy, si 
v zimných mesiacoch brával neplatené voľno, aby spolu s Tatrancom Dušanom Činčarom trénoval slovenskú 
sánkarskú juniorskú reprezentáciu. Walterovi Marxovi asistoval pri reprezentačnom družstve dospelých. 

Liaheň olympionikov 
Za zlaté časy slovenského sánkarstva považuje roky 2000 – 2006. Vtedy sa naši reprezentanti prvýkrát 

zúčastnili Zimných olympijských hier v Salt Lake City. Rastislav Drajna tam mal ako ich druhý tréner na starosti 
Veroniku Sabolovú-Borženskú, Ľubomíra Micka, Waltera Marxa mladšieho a Jaroslava Slávika. 

„Bol to pre našu školu obrovský úspech. Veronika bola odchovankyňou nášho školského klubu, prisťahovala 
sa s mamou do Helcmanoviec z Košíc, keď bola tretiačka. Ona si naozaj prvýkrát sadla na pretekárske sánky na 
našej dráhe na Horbe. Z detstva si pamätám, že sánkarstvom žila v zime nielen naša dedina, ale celá Hnilecká 
dolina. V našich končinách to bol taký fenomén, ako býval v iných mestách a dedinách futbal a hokej.“ 

Hneď za dverami vedúcimi do školy padne každému návštevníkovi zrak na nástenku s fotografiami členov 
školského športového strediska sánkovania, ktorí reprezentovali Slovensko na zimných olympiádach. Z nástenky 



sa usmievajú Veronika Sabolová-Boržecká, Viera Gbúrová, Nikola Drajnová a Matej Zmij. Veronika má ako 
najúspešnejšia odchovankyňa helcmanovského strediska sánkovania za sebou tri zimné olympiády, v Salt Lake 
City, Turíne a Vancouveri, Vierka Gbúrová reprezentovala Slovenskú republiku pred štyrmi rokmi na ZOH 
v ruskom Soči. Ďalšie dve tváre z nástenky patria helcmanovským sánkarom, ktorí okúsili atmosféru zimných 
olympijských hier mládeže YOG. Na jednosedadlových saniach v kategórii junioriek skúšala priazeň pani šťasteny 
Nikola Drajnová, v kategórii dvojsedadlových saní pretekal v Lillehammeri v roku 2016 s Tatrancom Tomášom 
Vaverčákom Helcmanovčan Matej Zmij. 

V otcových stopách sa vydala aj Nikola Drajnová. Lenže keď sa vrátila s otcom zo zimnej olympiády mladých 
športovcov v rakúskych Alpách, nadobro vrátila pretekárske sánky. Otcovi a trénerovi v jednej osobe povedala, že 
so sánkovaním končí. Je to vraj príťažlivý šport, ale ona dá radšej prednosť štúdiu, aby neskončila po ukončení 
športovej kariéry na ulici ako nezamestnaná. Lebo taký osud stihol na Slovensku nejedného športovca, aj tých 
najlepších. Takže namiesto prevzatia rodinnej štafety sa dnes Nikola Drajnová radšej venuje štúdiu manažmentu 
na Prešovskej univerzite. Podľa pána Drajnu školský systém dnes športovcom v ústrety nevychádza, výnimkou je 
len zopár stredných a vysokých škôl a športové gymnáziá. A tak mnohí mladí športovci musia zvažovať, čomu 
dať prednosť. 

Ukradnutá dráha 
Svetovou špičkou v sánkovaní sú dnes Nemci, Rusi, Američania, Taliani a Lotyši. Našim sánkarom sa 

o tréningových podmienkach, aké majú reprezentanti týchto krajín, môže tak akurát snívať. Na Slovensku 
nemáme ani jednu umelú chladenú sánkarskú dráhu, bez ktorej sa špičkoví pretekári jednoducho nemôžu 
zaobísť. 

„Keď naši reprezentanti trénujú na dráhach v Nemecku alebo Rakúsku, za jednu jazdu zaplatíme 30 eur. Taký 
tréning v zahraničí vyjde na tisícky eur. Ani sánkari z nášho školského strediska už nemajú na čom trénovať, 
dráhu na Horbe nám rozkradli, iste tušíte kto. Akurát sa mi donieslo do uší, že to staré drevo, z ktorého bola 
postavená, veľmi dobre horelo…“ sťažuje sa tréner helcmanovských sánkarov, ktorý absolvoval ako asistent 
hlavného trénera so slovenským reprezentačným družstvom štyri olympiády. 

Na helcmanovskej základnej škole majú dnes žiaci aj dva nezvyčajné predmety. Tvorivú dramatiku 
a pohybovú prípravu so zameraním na sánkovanie. 

„Je to v týždennom rozvrhu tretia hodina telesnej výchovy, objavuje sa aj na vysvedčení, ale nie je to 
klasifikovaný predmet. Iba sa potvrdzuje, či ho žiak absolvoval, alebo nie. Najlepší vek na začiatok sánkarskej 
kariéry majú tretiaci a štvrtáci. Prvý rok sú len v prípravke, učíme ich rozbehnúť sánky, ako nasadnúť, dostanú 
základy fyziky, aby vedeli, ako pôsobí gravitácia či odstredivá sila, aby si vedeli predstaviť ideálnu trajektóriu 
jazdy. Lebo tak ako auto, aj sánky na dráhe treba ‚šoférovať‘. Mnoho rodičov malých sánkarov má z tohto športu 
dosť veľký strach a ja sa ani nedivím, veď v žiackych kategóriách sa jazdí na súťažiach aj 100-kilometrovou 
rýchlosťou. Keby sme našich žiakov dobre nepripravili, nemuselo by to s nimi na dráhe dobre dopadnúť. Moji 
zverenci mi minule na hodine telesnej výchovy povedali, že budú trénovať odušu, aby mohli prekonať svetový 
rekord v jazde na saniach, ktorý je 156 kilometrov za hodinu.“ 

Najbližšie zimné olympijské hry budú o tri roky v Pekingu. Je veľmi pravdepodobné, že slovenské 
reprezentačné družstvo sánkarov bude zostavené len z odchovancov helcmanovskej sánkarskej liahne. 
V trénerovi Rastislavi Drajnovi musí takáto úvaha vyvolávať skvelý pocit. Právom. Lebo kto vie, ten vie. 

TEXT A FOTO: PETER LIČÁK 
—- 
Angličania vo Švajčiarsku 
Sánkarský šport dali svetu bohatí Angličania na zimnej dovolenke vo švajčiarskych Alpách. Traduje sa, že 

pospájali svoje sane a takéto sánkovanie ich tak očarilo, že z tohto nápadu napokon vznikli prvé boby. Podľa 
dobových záznamov sa prvé preteky sánkarov uskutočnili pri švajčiarskom Davose v roku 1883. V roku 1914 sa 
na sánkarskej dráhe na vrchu Ještěd nad Libercom konali prvé majstrovstvá Európy v jazde na saniach, ktoré 
zorganizoval po svojom ročnom pôsobení prvý medzinárodný spolok združujúci nadšencov nového zimného 
športu. Historicky prvými majstrami Európy v jazde na saniach sa stali E. Posselt s K. Lobelom z Jablonca nad 
Nisou. A hoci sa na saniach začalo športovo jazdiť už v 80. rokoch 19. storočia, sánkovanie je najmladším 
športom zimných olympijských hier. Prvé olympijské medaily sa za najlepšie výkony na sánkarskej dráhe 
udeľovali až na zimnej olympiáde v roku 1964. 

—- 
U nás sa začal sánkarský šport udomácňovať až okolo roku 1957, keď vznikla Medzinárodná sánkarská 

federácia. Bolo prirodzené, že jeho centrom sa stali Vysoké Tatry, kde športovci trénovali i súťažili na známej 
dráhe smerujúcej z Hrebienka k údolnej stanici pozemnej lanovky v Starom Smokovci, aj na starej bobovej dráhe 
v Tatranskej Lomnici. Priekopníkmi súťaženia na sánkach boli sánkari z okresov Spišská Nová Ves, Čadca, 

Košice, Považská Bystrica, Bardejov, Zvolen a Prievidza. Ich súťaže organizoval Zväz bobov a saní. Viac ako 
360 sánkarov zo siedmich oddielov súťažilo na konci 70. rokov minulého storočia na sánkarských dráhach v 
Tatranskej Lomnici a v Helcma novciach, dedine na dolnom konci niekdajšej hladovej doliny. 

foto: 
RASTISLAV DRAJNA je pyšný na svojich odchovancov. 
Štvrťstoročie sa venoval sánkarstvu aj JOZEF KUCHÁR. 
Aj títo miestni chlapci by sa raz chceli dostať na olympijské hry. 
Pri príprave saní na olympiáde v Soči. 
Na pretekárskych sánkach musia byť kvalitné šíny. 
MARIÁN SKRIPEK je členom Dukly Banská Bystrica. V tejto sezóne vyhral už 3 preteky Svetového pohára. 
RASTISLAV DRAJNA na štarte so svojím zverencom VRATISLAVOM VARGOM v Oberhofe. 



RASTISLAV DRAJNA s dcérou NIKOLOU na olympiáde mladých športovcov v Innsbrucku. 
MARIÁN SKRIPEK a VRATISLAV VARGA na trati v Königsee. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Riskujú, že zhoria na uhoľ 
[23.01.2019; Život; PROBLÉM; s. 12,13,14; ERIKA SZALAYOVÁ] 

 
 

NA SEVERE SLOVENSKA VYČÍŇA ORGANIZOVANÁ SKUPINA 
Zúfali či odvážni ZLODEJI? Vo výške 6 až 9 metrov nad zemou pod vysokým napätím strihajú pri koľajniciach 

bronzové a medené laná. 
Na oblastnom riaditeľstve Železníc SR v Žiline sa rozprávame s riaditeľom Krzysztofom Awsiukiewiczom 

a prednostom sekcie elektrotechniky a energetiky Jaroslavom Kľučkom. Obidvaja sú, čo sa týka ich práce, 
veteráni, železnice poznajú ako svoju dlaň. V odbore pracujú viac ako 35 rokov, bohužiaľ, z ich rozprávania 
vyplýva, že železnice sa po zmene spoločenského systému stali zlatou baňou pre zlodejov kovov. Viac ako 3 600 
kilometrov tratí prechádza cez zalesnené či neobývané oblasti, čo nahráva zlodejom do karát, pretože ustrážiť 
každý meter infraštruktúry nie je v ľudských silách. V minulosti robila železničiarom vrásky na čele takzvaná 
hladová kriminalita. Zlodeji zo sociálnych slabých vrstiev brali, čo im prišlo pod ruky, dokonca aj kľučky na 
dverách v čakárňach, aby kovy speňažili v prevádzkach zberných surovín. Našťastie, sprísnil sa zákon, výkupne 
sú povinné prihliadať na pôvod predávaných kovov, okrem toho železnice modernizujú technológie, práve nové 
postupy už neumožňujú hladným zlodejom tak ľahko kradnúť. To, čo sa však deje na severe Slovenska 
v ostatných mesiacoch, poriadne prekvapilo aj týchto dvoch ostrieľaných odborníkov, ktorí už zažili v prípade 
zlodejiny naozaj kadečo. Je pravda, že zlodeji, predpokladá sa, že ide o organizovanú skupinu, prídu za niekoľko 
minút k tisíckam eur, riskujú však smrť a cesta na druhý svet by bola v tomto prípade plná bolesti a utrpenia. Stačí 
malé zaváhanie, náhly vietor či iné nepriaznivé poveternostné podmienky a telá zlodejov sa v zlomku minúty 
v dôsledku zásahu elektrickým prúdom premenia na čierne zuhoľnatelé mŕtvoly. Laná z drahých kovov, ktoré 
kradnú, strihajú totiž pri vysokom napätí, pri napájaní v striedavej trakcii ide až o 25 000 voltov. Nečudo, že ak 
dôjde pri manipulácii len k malej chybe, človeka to doslova usmaží. 

Sú to machri? 
„Sú to veľmi sofistikované krádeže a robí to niekto, kto sa dobre vyzná v systéme. Nekradnú pre prostú 

obživu, preto, že by boli, nebodaj, hladní, toto je čistý biznis. Odnesú si celé stovky metrov lán, nám však 
spôsobia obrovské problémy počínajúc meškaním vlakov. Stáva sa, že na niektorých úsekoch museli naši 
zamestnanci opravovať poškodené vedenie aj dva dni,“ tvrdí riaditeľ Krzysztof Awsiukiewicz. Ako nám opisuje 
Jaroslav Kľučka, zlodeji kradnú na elektrifikovaných tratiach súčasti trakčného vedenia, ktoré sú vo výške 
približne 6 až 9 metrov nad zemou. 

„Kradnú nám medené alebo bronzové laná, ktoré slúžia na fixáciu trakčného vedenia ako zosilňovacie 
vedenie a prúdové prepojenie. Odstrihnú lano, vedia presne, na ktorom mieste to majú urobiť, lano spadne na 
zem, potom ho len zrolujú a odnesú preč. Miznú nám aj pevné body nosného lana, ktoré slúžia na fixáciu 
trakčného vedenia, jednoducho povedané, tieto body zabezpečujú, aby sa nosné lano kotevného úseku 
nepohybovalo hore-dole. Pri jednom stožiari tak dokáže nastrihať zlodej až 110 metrov lana. S bohatou nádielkou 
bronzu odchádzajú, keď ide o dvojkoľajnú trať, vtedy je to až dvojnásobok. Mňa osobne prekvapilo, že ukradli aj 
zosilňovacie vedenie, to sa ešte na Slovensku nestalo,“ opisuje nám Jaroslav Kľučka. Vedel, že z našej 
bratislavskej redakcie do Žiliny za ním prídu laici, tak si pripravil množstvo nákresov a fotografi í. Zanietene nám 
opisuje krádeže, vysvetľuje zložitý dopravný a technický systém. Počas rozhovoru len tak mimochodom obaja 
páni preto žartom prehodia, že na týchto zlodejov sú veľmi zvedaví a veruže keby nepáchali takéto závažné 
trestné činy ohrozujúc bezpečnosť ľudí, aj by ich boli ochotní zamestnať. Pretože zrejme sú to poriadni machri. 
Vedia totiž aj to, ktoré káble a laná kradnúť, aby to správca infraštruktúry nezistil hneď, ale až s odstupom času. 

„Každý úsek fyzicky pravidelne kontrolujeme, až vďaka tomu zistíme, že na danom mieste došlo ku krádeži. 
Druhá možnosť je, že nastane porucha, rušeň totiž vytvorí záťaž, sieť to však nezvládne práve pre chýbajúce 
prúdové prepojenie, zosilňovacie vedenie,“ opisuje Jaroslav Kľučka. 

Katalóg o krádežiach 
Skúmajúc jednotlivé snímky sa pýtam obidvoch odborníkov, s ktorými sa rozprávame o kurióznych 

krádežiach, ako sa zlodeji dostanú do približne 6-metrovej výšky. Vylezú vari po stožiaroch? „Sú to len naše 
dohady, zlodeji zrejme strihajú zo zeme, k dispozícii majú dlhé izolované teleskopické nožnice či kliešte. Kábel 
však nemusí dopadnúť na zem tým smerom, ako predpokladajú, a môže nastať smrteľné nešťastie.“ 

Ohrození sú v tomto prípade aj službukonajúci zamestnanci ŽSR, ktorí sa môžu dostať do priameho 
neúmyselného kontaktu so zvyškami visiaceho trakčného vedenia pod napätím po krádeži. Otázne je, ako naložia 
zlodeji so stovkami kíl ukradnutých lán. Správca železničnej infraštruktúry totiž po krádežiach zalarmoval, koho 
mohol, a prijal spektrum opatrení. Napríklad vypracovali katalóg kradnutých komponentov a zariadení železničnej 
dopravnej cesty, následne ho distribuovali do výkupní farebných kovov na celom území Slovenska. Okrem toho 
vyzvali na pomoc partnerské organizácie. 

„Chceme docieliť, aby zamestnanci a verejnosť venovali pozornosť väčšiemu množstvu ľudí na jednom mieste 
pri železničnej trati, a tiež je dôležité, aby si všímali aj civilné autá,“ vysvetlili nám na tlačovom oddelení. Dokonca 
pristúpili k veľkej zmene, drahú meď a bronz nahrádzajú postupne antikorom. Tento materiál je lacnejší a tvrdší, 



preto sa s ním oveľa ťažšie manipuluje, teda aj kradne. Keďže krádeže, ktoré postavili do pozoru správcu 
železničnej infraštruktúry, sa dejú hlavne na severe Slovenska, ktovie, či stopa nepovedie do Poľska. Odborníci, 
s ktorými sa rozprávame, nám opisujú aj prípady, keď na Slovensku vyčíňali zlodejské skupiny zo zahraničia. 

„V dávnejšej minulosti nám takto, ako sa povie, ‚vyštikala‘ Kysuce partia z Poľska. Policajti ich chytili, skončili 
v Leopoldove. Okrem toho, že spôsobili obrovské hmotné škody, odsúdili ich za trestný čin všeobecného 
ohrozenia,“ opísal Jaroslav Kľučka. Žilinský riaditeľ zase spomína: „Keď som pracoval v Košiciach, zlodeji nám 
kradli liatinové závažia, ktoré sa nachádzajú na závorách pri priecestiach. Chytili ich priamo pri čine, bola to partia 
z Maďarska.“ 

Kradli aj koľajnice 
Krádeže na železniciach v novodobej histórii sa určite dostanú do dejín kriminalistiky. Sú medzi nimi vážne 

prípady, keď išlo o život, sprevádzajú ich však aj kuriózne príbehy a v neposlednom rade i vtipné momenty. 
„Najprv sa kradli ľahko dostupné veci. Išlo napríklad o medené laná, ktoré pri koľajniciach ležali voľne na 

zemi, zabezpečovali vedenie spätného trakčného prúdu, prúdu koľajových obvodov,“ opísal riaditeľ Krzysztof 
Awsiukiewicz. Na informačnom paneli výpravca v najbližšej stanici potom registroval výstražné červené svetlo. 
Tieto krádeže sú už minulosťou, železnice prešli na modernejšiu technológiu, koľajové styky začali zvárať. 

„Kradli nám aj koľajnice. Našťastie, nie priamo z dráhy. Niektoré úseky sme opravovali, staré koľajnice sme 
nahrádzali novými, pôvodné sme uložili na naše skládky, odtiaľ nám mizli. Potom sme prišli aj o materiál, ktorý 
sme evidovali ako odpad. Boli to staré drevené naolejované podvaly. Ich likvidácia nás stála veľa peňazí. Keď sa 
nás policajti pýtali, akú máme hmotnú škodu po tejto krádeži, doslova sme nevedeli, čo povedať. Zlodej nám totiž 
vlastne ušetril náklady,“ opísal riaditeľ žilinského oblastného riaditeľstva. 

ERIKA SZALAYOVÁ FOTO: MATEJ KALINA 
Zlodeji ukradli prúdové prepojenia v trakčnom vedení v úseku Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto, 

medené laná až s dĺžkou jeden kilometer! Krádež zistili pri pravidelnej prehliadke trakčného vedenia v úseku 
Čadca – Žilina. Vyčíslená škoda je viac ako 31 000 eur. Medzi Púchovom a Dubnicou nad Váhom zlodeji 
spôsobili škodu vo výške 24 000 eur. Časti trakčného vedenia ukradli aj v úsekoch Štrba – Východná, Liptovský 
Mikuláš – Paludza, Paludza – Liptovská Teplá. Zmizli opäť stovky metrov lán, konkrétne 16 kusov pevných bodov 
nosného lana, približne 2 240 metrov bronzového lana a 12 kusov medeného lana na prúdových prepojeniach. 
Škodu vyčíslili na 27 000 eur. K ďalšej krádeži lán došlo v úseku Svit – Štrba, škoda je viac ako 1 700 eur. Krádež 
zistili aj na úseku Spišská Nová Ves – Vydrník, škodu vyčíslili na takmer 1 700 eur. Zlodeji vyčíňali potom medzi 

Svitom a Štrbou, vznikla tam škoda vo výške takmer 1 800 eur. Medzi Vydrníkom a Popradom sa zlodeji trápili 
zbytočne, pustili sa síce do strihania lana, keď však zistili, že je železné, nechali ho ležať na zemi. Spôsobili však 
škodu vo výške viac ako tisíc eur. 

foto: 
JAROSLAV KĽUČKA pracuje na železnici vyše 35 rokov. Ešte nezažil, aby zlodeji tak riskovali. 
Organizovaná skupina kradne hlavne v zalesnených oblastiach. Odborníci nám nakreslili, čo presne zlodejov 

zaujíma. 
Elektromontéri dávajú niekoľko hodín, ba aj dní do poriadku, čo poškodia zlodeji. 
Na riadiacom pracovisku kontrolujú situáciu v teréne aj za pomoci informačného panelu. 
Riaditeľ KRZYSZTOF AWSIUKIEWICZ pamätá dramatické i vtipné krádeže. 
Pre zlodejov meškali vlaky. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Sociálne podnikanie v Spišskom Hrhove je príkladom aj pre iných. Už majú i 

pálenicu 
[23.01.2019; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁ] 

 
 

VLÁDA PODPORÍ PÄŤ PODOBNÝCH PODNIKOV V OKRESE LEVOČA 
Obec Spišský Hrhov je už dlhé roky lídrom v zamestnávaní znevýhodnených a marginalizovaných skupín 

obyvateľstva. Jej príklad chcú nasledovať aj ďalšie samosprávy na východnom Slovensku. 
LEVOČA. Akčný plán pre Levočský okres, ktorý schválila vláda SR na svojom minulotýždňovom rokovaní v 

meste Levoča, počíta s vytvorením piatich sociálnych podnikov, ktorých vybudovanie by štát podporil. Vláda Petra 
Pellegriniho (Smer) vyčlenila mimoriadnu dotáciu 40-tisíc eur pre obec Spišský Hrhov v Levočskom okrese. 
Peniaze poslúžia na vytvorenie tréningového a školiaceho centra zameraného na tvorbu práve týchto podnikov. 

Vyrábajú drevodomy, pália v pálenici 
Spišský Hrhov je už dlhé roky lídrom v zamestnávaní znevýhodnených a marginalizovaných skupín 

obyvateľstva. V obci sa popasovali aj s problémom dlhodobo nezamestnaných, či ľudí so základným vzdelaním. 
So sociálnym podnikom v obci začali pred 17 rokmi, v čase, keď pojem sociálne podnikanie nebol na Slovensku 
zaužívaný. Vďaka takémuto podnikaniu v súčasnosti v obci prevádzkujú vodovod, kanalizáciu, odhrňujú sneh, 
sadia zeleň, stavajú drevodomy, v drevárskej dielni vyrábajú atypické zákazky. „Najaktuálnejšie sme sa zamerali 
na spracovanie ovocia a obecnú pálenicu. Pracuje na dve zmeny, čoskoro spustíme aj tretiu. U nás v obci je 
sociálny podnik momentálne lídrom na trhu,“ poznamenal starosta obce Vladimír Ledecký (nez.). V rámci 



sociálneho podniku majú zamestnaných 25 ľudí. V lete, počas stavebnej sezóny, ich tu pracuje vyše päťdesiat. V 
obci uvažujú o ďalšom sociálnom podniku. 

Záujemcov vyškolia 
V polovici uplynulého roka vstúpil do platnosti zákon o sociálnych podnikoch, ktorých pomaly pribúda. 

„Záujemcovia o takéto podnikanie sa chodia k nám radiť, ako s tým začať,“ doplnil starosta. Nové školiace 
stredisko spojené s rozšírením súčasného sociálneho podniku by malo byť v obci už čoskoro realitou. „Reálne by 
sme mohli pridelené peniaze preinvestovať v lete tohto roka,“ priblížil Ledecký. Dlhoročná prax v sociálnom 
podnikaní v Spišskom Hrhove už roky prináša svoje ovocie. Ako zdôraznil Ledecký, sociálny podnik v obci 
vybudovali zo ziskov firmy, v ktorej zamestnávali práve znevýhodnené skupiny ľudí. „Ak má obec ľudí, ktorí chcú 
pracovať, ale nevedia si prácu nájsť, alebo z akýchkoľvek dôvodov nemôžu vycestovať za prácou, vybudovať v 
obci pracovné príležitosti v rámci sociálnych podnikov je dobrou cestou. Samozrejme, nutné je si uvedomiť, že 
každý, kto začína, začína v malom. Potom však záleží na šikovnosti manažéra, ktorý podnik vedie, ako sa jeho 
výroba rozšíri,“ uviedol z praxe Ledecký. Podľa neho na úradoch práce je stále veľa ľudí, ktorí sú schopní 
pracovať, aj keď nemajú dostatočné pracovné skúsenosti či vzdelanie. „Sú schopní pracovať, len je potrebné 
vytvoriť im špecifické podmienky a zaučiť ich. Potom sa 90 percent z nich ujme a vie dobre fungovať aj v 
normálnom pracovnom prostredí,“ doplnil starosta Spišského Hrhova. 

Medzitrh pre znevýhodnených 
Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer) bola pred piatimi rokmi v Levočskom okrese evidovaná 

nezamestnanosť vo výške 21 percent. Na konci roka 2018 to bolo už len 8,1 percenta. „Vyše 700 dlhodobo 
nezamestnaných ľudí má iba základné vzdelanie. Tí nezamestnaní, čo si nedokážu štandardne nájsť prácu, môžu 
sa zamestnať práve cez obce a mestá. Práve takíto ľudia budú mať v sociálnych podnikoch vytvorené 
podmienky. Ten je akýmsi medzitrhom práce, aby sa mohli neskôr znevýhodnení ľudia štandardne zamestnať,“ 
zdôraznil Richter. 

Prácu si pochvaľujú 
Prácu v rámci sociálneho podnikania si v Spišskom Hrhove našla aj Naďa Šarišská. „Roky som pracovala v 

jednej textilnej firme v Levoči. Potom som bola na materskej. Po nej bol veľký problém znova sa zamestnať. 
Zháňala som si robotu, no neúspešne. Som rada, že som si našla prácu v obci,“ priblížila Naďa (50). Antona 
Kačura sme zastihli pri kladení obkladov na steny kuchyne v Dome kultúry v Spišskom Hrhove. Aj táto 
rekonštrukcia sa v obci deje pod hlavičkou sociálneho podnikania. „Hoci nie som vyučený murár, murárčeniu som 
sa naučil na stavbách v Čechách. Staval som aj bytovky v obci. Teraz obkladám túto kuchyňu. Táto práca ma 
baví,“ doplnil Anton Kačur. 

Od chránených dielní k sociálnemu podniku 
Podobné skúsenosti ako v Spišskom Hrhove majú aj v meste Spišské Podhradie (okres Levoča). Mesto 

stavilo na chránené pracoviská a chránené dielne. V súčasnosti takto zamestnávajú 12 ľudí. Aj Podhradčania 
uvažujú o vytvorení sociálneho podniku. „Určite by sme radi do toho išli. Tie chránené dielne sa nám osvedčili,“ 
poznamenal primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta (KDH). Podľa našich informácií, záujem o vytvorenie 
sociálneho podniku majú aj v obci Domaňovce, v meste Levoča a v obci Smižany (okres Spišská Nová Ves). 

MÁRIA ŠIMOŇÁ 
LACNEJŠIE PODNIKY, DRAHŠÍ NEZAMESTNANÍ 
Čo na to Ravasz? 
Podľa Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, je nový zákon o sociálnom podnikaní 

dobrý. „Je veľmi dôležité, aby štát podporil vznik sociálnych podnikov. Inak nevieme dostať na trh práce istú 
skupinu ľudí, či už pochádzajúcu z marginalizovaných skupín, alebo ľudí bez vzdelania či tesne pred dôchodkom. 
A práve zákon o sociálnom podnikaní, cez vytváranie sociálnych podnikov, to umožňuje,“ zdôraznil 
splnomocnenec. 

Hoci Akčný plán okresu Levoča počíta s vytvorením piatich takýchto podnikov, predpokladá sa, že ich bude 
viac. „Starostovia sa pýtajú na vytvorenie nových pracovných miest. Vnímajú aj sociálnu ekonomiku a pýtajú sa. 
Myslím si, že sociálne podniky môžu byť populárne aj v rómskej cieľovej skupine,“ doplnil. 

Podľa neho výroba v takýchto podnikoch môže byť rozmanitá. „V zásade všetko, čo sa dá robiť komerčne, sa 
dá robiť aj v sociálnom podniku. Skôr tu ide o princíp, že tu sa nepracuje so špičkovými zamestnancami, ale so 
slabšou skupinou ľudí, ktorí však napriek tomu sú schopní vyrábať a tvoriť. Už teraz dobre fungujú takéto podniky 
v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, no je aj obec, ktorá vyrába kroje. Činnosť môže byť pestrá. Je oveľa 
lacnejšie podporiť ľudí v sociálnych podnikoch ako na úradoch práce,“ doplnil Ravasz. (šim) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Vražda pre ženu a biznis? 
[23.01.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 6,7; Ingrid Timková] 

 
 

Kauza z roku 2001: Polícia obvinila Vladimíra (57) zo streľby na Emila Miťa Novotného († 37), ktorý mal byť 
mafiánskym bosom 

spišské podhradie - Dobrá práca polície! V Spišskom Podhradí zadržali muži zákona Vladimíra, podozrivého z 
mafiánskej vraždy spred 18 rokov. Dnes päťdesiatsedemročný muž mal mať prsty vo vražde Emila Miťa 
Novotného, ktorého zavraždili 29. augusta 2001 v Spišskej Novej Vsi pred domom na Jilemnického ulici. 



Novotný († 37) v meste vzbudzoval strach a predvádzal sa okázalým spôsobom života. Žil najmä z výpalného, 
úžery a vymáhania peňazí, prevádzkoval bary a chcel si otvoriť diskotéku Kotolňa. Podozrivým z objednávky 
vraždy je chovateľ poštových holubov Vladimír (57), ktorý má v regióne pod Tatrami kontroverznú povesť. 
Policajti ho zadržali ráno na ceste medzi Domaňovcami a Klčovom. Vladimíra vytiahli z osobného auta a odviezli 
ho do jeho domu v Studenci. 

Zadržaný sa údajne pred dvomi desiatkami rokov chcel dostať na úroveň Emila Novotného, prezývaného 
Miťo. Závidel mu jeho postavenie a vraj chcel prebrať nielen jeho biznis, ale aj frajerku Natáliu. To mali byť hlavné 
dôvody, prečo sa rozhodol soka odstrániť. 

Podľa našich informácií mal svoju obeť niekoľko dní sledovať, aby zistil jej denný režim. Zaujímavé je, že 
obaja muži boli v tom čase susedmi, bývali v susednom vchode na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Vladimír mal koncom augusta 2001 čakať na svoju obeť spolu so Slavom (44). Pár minút pred polnocou sa jej 
dočkali. Keď Emil vystúpil z auta, muži k nemu pristúpili a z dvoch zbraní päťkrát vystrelili. Ako sa neskôr do ľavej 
ruky, hrudníka, do driekovej časti chrbta a dvakrát do hlavy. Emil bol na mieste mŕtvy. Útočníci sa dali na útek k 
neďalekým garážam a v záhradkárskej oblasti sa po nich zľahla zem. 

Obyvateľov bytovky, kde sa vražda stala, zo spomienok mrazí aj po 19 rokoch. „Bolo to šokujúce, pozerali 
sme televízor, keď zrazu zazneli výstrely. Utekali sme k oknu, ale videli sme už iba mŕtvolu. Neskôr sme sa 
dozvedeli, že ide o Miťa,” zaspomínala suseda Mária. „Ja som ešte počula, ako jeho otec kričal: Syna si mi zabil, 
syna si mi zabil,” dodala Monika Bizoňová (73). Vladimíra a Slava vyšetrovateľ obvinil z vraždy, za ktorú im v 
prípade dokázania viny hrozí až 15 rokov. 

Ingrid Timková, FOTO: autorka, polícia, archív, Facebook/Slovenská mafia 
Údajný šéf spišskonovoveskej mafie mal na svojom vozidle značku MMMN1: Mestský Mafián Miťo Novotný 
Tridsaťsedemročný Emil Novotný, prezývaný Miťo, zo Spišskej Novej Vsi, sa v stredu 29. augusta 2001 

desať minút pred polnocou vracal domov. Podľa stránky na sociálnej sieti, ktorá sa venuje slovenskej mafii, keď 
vystúpil z auta, stihol od zaparkovaného automobilu na Jilemnického ulici na sídlisku Mier prejsť iba pár krokov a 
neznámi páchatelia začali naňho strieľať. Na mieste činu a pri pitve sa našlo päť nábojníc a päť projektilov z 
automatickej pištole kalibru 7,65 mm. Zastrelený spolumajiteľ krompašskej pizzerie a niekoľkých cukrární nielenže 
patril do spišskonovoveského podsvetia, ale v jeho hierarchii stál pomerne vysoko. Jeho ľudia „obhospodarovali“ 
určitú časť okresu a spolu s dvoma ďalšími skupinami mali mesto i jeho okolie pod kontrolou, píše sa na stránke 
Slovenská mafia. Podnikatelia platili za „ochranu“ vždy konkrétnej partii výpalníkov. Keď sa v niektorom z 
podnikov zomlela bitka, majiteľ spravidla nevolal políciu, ale ostrých chlapcov z radov miestnej mafie. Pre Emila 
Novotného to predstavovalo slušný balík peňazí. Keď si zadovážil na dopravnom inšpektoráte na svoje luxusné 
auto za desaťtisícový poplatok špeciálnu EČV – MMMN1bol to jeden z prejavov jeho samoľúbosti. Aj 
školopovinné deti v Spišskej Novej Vsi vedeli, že za tajomnou skratkou sa ukrýva Mestský Mafián Miťo Novotný. 

V súvislosti so streľbou sa hovorilo o čudnom rozchode s jedným z juhoslovanských spolumajiteľov krompašskej 
pizzerie. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (23. január): Manchester City i FC Barcelona, 

pokračuje Australian Open 
[23.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378132/sportove-udalosti-dna-23-januar-manchester-city-i-fc-barcelona-
pokracuje-australian-open/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 
Futbal - anglický EFL Cup 
Semifinále - odveta: 
20:45 Burton Albion - Manchester City /prvý zápas 0:9/ 
Futbal - francúzska Ligue 1 
20. kolo: 
19:00 Olympique Nimes - Angers SCO 
Futbal - Francúzsky pohár Coupe de France 
Šestnásťfinále: 
18:30 Bergerac Périgord - US Orléans 
18:30 Marignane Gignac - IC Croix 
18:30 Saint-Pryvé Saint-Hilaire - Stade Rennais 
18:30 L’Entente SSG - FC Nantes 
18:30 AS Saint-Étienne - FCO Dijon 
18:30 ES Viry-Châtillon - SM Caen 
21:05 Paríž Saint-Germain - Racing Štrasburg 
Futbal - Španielsky pohár Copa del Rey 
Štvrťfinále - 1. zápas: 

https://sport.aktuality.sk/c/378132/sportove-udalosti-dna-23-januar-manchester-city-i-fc-barcelona-pokracuje-australian-open/
https://sport.aktuality.sk/c/378132/sportove-udalosti-dna-23-januar-manchester-city-i-fc-barcelona-pokracuje-australian-open/


21:30 FC Sevilla - FC Barcelona / ONLINE >> 
Hokej - slovenská St. Nicolaus I. liga 
41. kolo: 
17:30 MHK Humenné - HC Bratislava 
17:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 

17:30 HK Gladiators Trnava - HK Skalica 
18:00 HK Martin - MHC Nové Zámky „B” 
18:00 HK ’95 Považská Bystrica - HC Prešov 
Hokej - česká Tipsport extraliga 
44. kolo: 
17:30 HC Vítkovice - HC Olomouc 
Hokej - KHL 
17:30 Jokerit Helsinki - Ak Bars Kazaň 
17:30 HK Soči - Neftechimik Nižnekamsk 
17:30 Spartak Moskva - Severstaľ Čerepovec 
17:30 Viťaz Podoľsk - Torpedo Nižnij Nogorod 
Hokej - NHL 
01:00 Washington Capitals - San Jose Sharks 
01:30 Ottawa Senators - Arizona Coyotes 
02:30 Chicago Blackhawks - New York Islanders 
03:00 Calgary Flames - Carolina Hurricanes 
03:00 Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 
vo štvrtok ráno: 
01:30 Montreal Canadiens - Arizona Coyotes 
01:30 Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 
03:30 Colorado Avalanche - Minnesota Wild 
04:00 Anaheim Ducks - St. Louis Blues 
04:00 Vegas Golden Knights - Nashville Predators 
04:30 Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 
Hokej - priateľský zápas 
16:00 Česko „16” - Slovensko „16” 
Tenis - Australian Open 
Štvrťfinále - muži: 
04:30 Milos Raonic - Lucas Pouille 
09:30 Novak Djokovič - Kei Nišikori 
Štvrťfinále - ženy: 
01:00 Naomi Osaková - Elina Svitolinová 
03:00 Serena Williamsová - Karolína Plíšková 
Basketbal - Slovenská basketbalová liga (SBL) mužov 
24. kolo: 
18:00 BC Prievidza - BK Levickí Patrioti 
18:00 Iskra Svit - BK Inter Bratislava 
18:00 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Rieker Com-therm Komárno 

18:00 PP & TV Raj Žilina - MBK Lučenec 
Basketbal - Európska basketbalová liga žien (EWBL) 
Štvrťfinále - 1. zápas: 
18:00 Piešťanské Čajky - Cmoki Minsk 
Basketbal - Európsky pohár žien 
Osemfinále - 1. zápas: 
18:00 MBK Ružomberok - Tarbes Gespe Bigorre 
Basketbal - Stredoeurópska liga žien 
6. kolo: 
18:00 Young Angels Košice - Basket Žabiny Brno 
Basketbal - NBA 
01:00 Toronto Raptors - Sacramento Kings 
02:00 Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 
02:30 Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 
03:00 Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 
vo štvrtok ráno: 
01:00 Indiana Pacers - Toronto Raptors 
01:30 Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 
01:30 Brooklyn Nets - Orlando Magic 
01:30 Miami Heat - Los Angeles Clippers 
01:30 New York Knicks - Houston Rockets 
02:00 Chicago Bulls - Atlanta Hawks 
02:00 Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 
02:00 New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 



02:00 Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 
04:30 Utah Jazz - Denver Nuggets 
Hádzaná - majstrovstvá sveta mužov 
E-skupina: 
15:30 Brazília - Island 
18:00 Francúzsko - Chorvátsko 
20:30 Nemecko - Španielsko 
F-skupina: 
15:30 Tunisko - Egypt 
18:00 Nórsko - Maďarsko 
20:30 Dánsko - Švédsko 
Volejbal - Slovenský pohár žien 
semifinále - prvé zápasy: 
19:00 KV MŠK Oktan Kežmarok - Slávia EU Bratislava 
20:00 VTC Pezinok Bilíkova - Strabag VC Bratislava 
Bandy - Majstrovstvá sveta B 
B-skupina: 
10:30 Slovensko - Spojené kráľovstvo 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Tipy na dnes - streda 23. januára 
[23.01.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22029405/tipy-na-dnes-streda-23-januara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Experimentálny workshop pre dospelých 
KOŠICE. Východoslovenská galéria pozýva o 17.00 hod. na Experimentálny workshop pre dospelých. 

Záujemcovia si môžu vyskúšať vytvoriť maliarske dielo inšpirované slovenským impresionizmom pod vedením 
Mgr. art. Miroslava Feka. Tvorivé stretnutie je vhodné aj pre začiatočníkov. 

Všetko najlepšie 
KOŠICE. Žiaci konzervatória Požiarnická vystúpia v budove Alfa Kasární Kulturpark o 17.00 hod. 
Face forward …into my home 
KOŠICE. O 16.00 hod. sa v Tabačke uskutoční otvorenie výstavy aténskeho múzea s názvom Face forward… 

into my home. Výstava dokumentuje život emigrantov, ktorí boli donútení zanechať svoje domovy a začať nový 
život v Grécku. Potrvá do 22. februára. 

IntegRAre! 
KOŠICE. Príďte si vypočuť osobné príbehy ôsmych ľudí, ktorí spoločne dotvárajú pestrosť Košíc. Pochádzajú 

z Iránu, Afganistanu, Turecka, Ukrajiny, ale aj z Luníka IX. Dozviete sa, čím všetkým si človek musí prejsť, aby sa 
cítil byť akceptovaný. Prednáška sa bude konať v kine Úsmev o 18.00 hod. 

Svet očami prešovských turistov 
PREŠOV. Dvadsiaty štvrtý ročník obľúbeného podujatia Svet očami prešovských turistov vyvrcholí v stredu 

23. januára. Exprezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster predstaví svoje putovanie po Kamčatke v 
zasadačke mestského úradu na Jarkovej 24. Podujatie sa začne o 17.00 hod. 

Ron Hutchinson: Mesiac magnólie 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra pozýva o 19.00 hod. na vynikajúcu komédiu Mesiac magnólie o 

zákulisí vzniku jedného z najslávnejších filmov všetkých čias – Odviate vetrom. 
Rákociho palác 
PREŠOV. V Rákociho paláci bude na v rámci cyklu Čaj o piatej u Rákociho predstavená nová publikácia s 

názvom Rozhlasové vysielanie z Prešova v rokoch 1938-1944. Podujatie sa začne o 17.00 hod a jeho súčasťou 
bude aj prednáška o napätej spoločenskej situácii v tom období. Prednáška je zároveň sprievodným podujatím 
výstavy Tu rádio Prešov, ktorá v múzeu potrvá do 3. februára. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Lipany nehovoria len o záchrane. Chcú atakovať 9. miesto 
[23.01.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22035142/lipany-nehovoria-len-o-zachrane-chcu-atakovat-9-miesto.html 
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Plánujú posilniť ofenzívu, prišli bratranci Hovančíkovci. 
LIPANY. Tým, ktorí v priebehu jesennej časti už odpisovali Lipany, vyslali futbalisti Odevy v jej závere jasný 

signál. 
Po dvoch víťazne zvládnutých jarných predohrávkach, s Prešovom a na pôde vedúceho Pohronia, síce zostali 

zverenci Pavla Vytykača v zostupovom pásme, avšak na dvanástu priečku znamenajúcu záchranu v súťaži 
strácajú len dva body. 

Beznádejná situácia to teda rozhodne nie je… 
Červeník sa osvedčil, sústredenie bude tam 
Aktuálne už celok zo Šariša naplno zaberá v zimnej príprave. 
Tú odštartoval 8. januára a okrem tréningov v domácich podmienkach má od 13. do 16. februára naplánované 

herné sústredenie v Červeníku neďaleko Trnavy. 
„Zimné obdobie máme tradične rozdelené na tri fázy. Prvá je určená na dobitie bateriek po vianočných 

sviatkoch, ďalšie sú zamerané na prechod do požadovaného herného systému,“ povedal nám asistent trénera ŠK 
Odeva Lipany Emil Jacko. 

Z desiatich prípravných stretnutí ukrojilo mužstvo prvú pätinu. 
Cez víkend zdolalo lídra IV. ligy Sever Spišské Podhradie 4:1, v utorok čelilo konkurentovi v boji o uchovanie 

si druholigovej kože Bardejovu. 
Najbližšie, v sobotu o 11.00 hod., čaká Lipany súboj s lídrom tretej ligy FC Košice, zápas odohrajú na 

domácej umelej tráve. 
Zaujímalo nás, ako dospeli tamojší futbaloví činovníci k výberu nie úplne najznámejšej destinácie pre 

sústredenie, ktorá je navyše vzdialená vyše 350 km. 
„V Červeníku sme už dvakrát počas výjazdov na zápasy druhej ligy prespali, sú tam veľmi dobré podmienky, 

výborný personál na čele s majiteľom. Slovo dalo slovo a rozhodli sme sa to teraz cez zimu skúsiť,“ vysvetlil 
Jacko. 

Káder chcú stabilizovať do konca mesiaca 
Vydarený záver jesene bol pre Lipany impulz k tomu, aby výrazné rošády v kádri nenastali. 
Tomášovi Juskovi bolo umožnené nájsť si nový klub na polročné hosťovanie, hráči po zranení a tí, ktorí 

doposiaľ hrávali menej, by mali nájsť uplatnenie v nižších súťažiach. 
Do známeho prostredia sa vracajú bratranci Hovančíkovci. 
Skúsený 28-ročný Juraj, majúci na konte 107 ligových štartov, prichádza z Lokomotívy Košice, o sedem rokov 

mladší Matej, považovaný za veľký talent, hosťoval uplynulý rok v rodných Šarišských Dravciach. 
„Káder sme sa snažili udržať pokope. Prípravu s nami začal aj Dávid Kočik, kmeňový hráč Slovana Bratislava, 

ktorý naposledy hrával v Spišskej Novej Vsi. Po dvoch týždňoch nám oznámil, že sa mu rysuje niečo iné, a tak 

sme sa korektne rozišli. Niečo ešte máme rozrobené, káder chceme do konca januára stabilizovať. Aby na 
sústredenie už šla konečná dvadsiatka hráčov,“ pokračoval Emil Jacko. 

Možno siahnu po ďalšej staronovej tvári 
Odevu najviac tlačí topánka v ofenzíve, v 17 druholigových meraniach síl sa strelecky presadila len trinásťkrát. 
V priemere ide o 0,76 gólu na zápas. 
Niet divu, že práve týmto smerom sa snaží uberať pri posilnení mužstva. 
„Poškuľujeme po ľavonohom krídelníkovi. Možno pôjde o staronového hráča v našich službách, uvidíme, ako 

sa to vyvrbí,“ načrtla dlhoročná stálica v štruktúrach lipianskeho klubu. 
V klube si veľa sľubujú od Vilkovského, ktorý po vystrábení sa zo zranenia naznačil, že by mohol naplniť 

očakávania. 
Ofenzívne možnosti sa snažia rozšíriť aj talentovaní dorastenci Aleš Štroncer a Filip Marton, ktorí sa 

momentálne pripravujú s áčkom. 
So Skalicou by najradšej hrali v jeseni 
Poriadne zaťažkávajúcou skúškou bude pre lipianskych futbalistov hneď úvod jarnej časti. 
V domácom prostredí privítajú ašpirantov na postup Skalicu i Poprad, medzitým si „odskočia“ na šesťbodový 

súboj do Trebišova. 
„Samozrejme, ťažký žreb. Ale netreba panikáriť. Pohronie kráčalo súťažou bez prehry a vidíte, podarilo sa 

nám tam zvíťaziť. Veríme si. Škoda, že aj zápas so Skalicou sa ešte nepredohrával, bolo dobré počasie a dalo sa 
hrať. Nevadí, treba zostať pri zemi a ďalej na sebe pracovať,“ poznamenal Emil Jacko, ktorý s bratom Štefanom 
zostávajú v pozícii asistentov hlavného kouča Pavla Vytykača. 

Prvoradým cieľom Lipian je záchrana v súťaži, ale nechcú sa uspokojiť len s ňou. 
„Vynasnažíme sa čo najviac ťahať k deviatemu miestu tabuľky,“ dodal E. Jacko. 
Rozostupy v celkovom poradí nie sú veľké, momentálne deviaty Šamorín má o päť bodov viac než Lipany, 

siedme žilinské béčko o šesť. 
Bez dovoleniek to nejde 
Lipany sa od začiatku sezóny netaja tým, že aj napriek posunu do kvalitatívne vyššej triedy, ktorú druhá liga 

oproti tretej predstavuje, fungujú v amatérskych podmienkach. 
Nie je to v porovnaní s celkami, ktoré pracujú v rýdzo profesionálnych podmienkach, alebo minimálne 

spolovice, príliš veľký hendikep? Výjazdy na opačný koniec republiky bez úľav v civilných zamestnaniach nie sú 
možné… 



„Celoslovenská súťaž je náročnejšia, z ekonomického i časového pohľadu. Na túto tému sme hovorili aj s 
hráčmi a snažili sa to vydiskutovať k spokojnosti všetkých strán. Zhodli sme sa, že ideme do toho. Chlapci sú si 
vedomí, že bez dovoleniek sa to nezaobíde a je to na úkor ich súkromných aktivít, času s rodinou. Všetci sme s 
tým stotožnení,“ podotkol k nutnej obeti zo strany hráčov i realizačného tímu asistent trénera Lipian Emil Jacko. 

(dd) 
Prípravné zápasy 
26. január (11.00 hod.) Lipany - FC Košice 
29. január (17.00 hod.) Spišská Belá - Lipany 
2. február (11.00 hod.) Lipany - Šarišské Michaľany 
9. február (11.00 hod.) Vranov - Lipany 
13. február (čas bude upresnený) Spišská Nová Ves - Lipany 

16. február (11.00 hod.) Stará Ľubovňa - Lipany 
23. február (11.00 hod.) Lipany - Giraltovce 
2. marec (čas bude upresnený) Lipany - Spišská Nová Ves 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Turnaj Poltár Cup záležitosťou Liptáčok 
[22.01.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 31; Redakcia] 

 
 

POLTÁR/HNÚŠŤA. Volejbalový turnaj kadetiek Poltár Cup ovládli hráčky ŠKM Liptovský Hrádok. Ich víťazné 
ťaženie nedokázal nikto zastaviť. Triumfovali v každom zo šiestich stretnutí. Vo finále zdolali ŠK Elba Prešov 2:0 
na sety. Liptáčky figurujú na druhom mieste v oblasti Stred, kým Šarišanky sú bez prehry líderkami súťaže v 
oblasti Východ. Hráčky VK Spišská Nová Ves porazili v súboji o tretiu priečku VK Junior 2012 Poprad 2:0. 

Podujatie sa uskutočnilo v Poltári i v Hnúšti. Štartovalo na ňom deväť tímov. Bol dobre obsadený. Družstvá 
boli rozdelené do dvoch základných skupín, z ktorých po dve najlepšie postúpili do semifinále. 

Kolektív kadetiek MVK Poltár sa tam však neprebojoval. V skupine zdolal MVK Detva 2:0 a zaznamenal tri 
prehry. Zverenky trénera Borisa Dreisiga podľahli Spišiačkam 1:2 a zhodne 0:2 prehrali s Palas VK Levice i 
Liptovským Hrádkom. Poltárčankám vypomohla na turnaji mládežnícka reprezentantka Sofia Sivičeková, ktorá 
hosťuje v COP Nitra. V bojoch o 5. až 9. priečku si poltársky celok poradil s VK Iskra Hnúšťa 2:0 a pokoril MŠK 
Žiar nad Hronom 2:1. Do tejto fázy zápolenia si preniesol výsledky vzájomných duelov s Levicami a Detvou. V 
konečnom účtovaní obsadil Poltár šieste miesto. 

Farby hnúšťanskej Iskry hájili staršie žiačky. Zverenky kouča Štefana Majeského v základnej skupine prehrali 
s Prešovom, Žiarom i Popradom zhodne 0:2. V skupine o 5. až 9. miesto potom Hnúšťanky zvíťazili nad Detvou 
2:1, v derby podľahli Poltáru 0:2 a padli i s Levicami 0:2. Preniesli si tam tiež rezultát stretnutia so Žiarčankami. 
Iskra sa umiestnila napokon na poslednej deviatej priečke. Rovnako jeden duel vyhrali detvianske kadetky, ktoré 
ale získali o jeden bod viac než hnúšťanský tím. V zostave Iskry sa predstavili dve nové tváre - Michaela 
Randisová a Karolína Jozefíková, obidve prišli na hosťovanie z Poltára. 

Poradie: 1. ŠKM Liptovský Hrádok, 2. ŠK Elba Prešov, 3. VK Spišská Nová Ves, 4. VK Junior 2012 Poprad, 

5. Palas VK Levice, 6. MVK Poltár, 7. MŠK Žiar nad Hronom, 8. MVK Detva, 9. VK Iskra Hnúšťa. 
MVK Poltár skončil šiesty. JÚLIUS GEĽO 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Aj zápas na Spiši sa premenil na kanonádu 
[22.01.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 35; (RB)] 

 
 

Počas stretnutia v Spišskej Novej Vsi prekročili Martinčania hranicu 200 strelených gólov za sezónu. Po 

zisku troch bodov sme sa priblížili druhým Topoľčanom. 
HK Spišská Nová Ves - HK Martin 5:10 (0:2, 4:2, 1:6) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Spiši zopakovali Martinčania gólovú prestrelku zo stretnutia proti Trnave. Opäť 

padlo pätnásť gólov a dokonca sa zrodilo navlas rovnaké víťazstvo našich 10:5. 
Domáci, ktorí bojujú o poslednú miestenku do play off a potrebujú každý bod, však dvakrát zmazali dvojgólový 

náskok hostí a po dvoch tretinách bol stav nerozhodný 4:4. Záverečná časť ale už patrila Turčanom. Najmä vo 
finálnej fáze ukázali viac rozvahy a tiež vyššiu hokejovú kvalitu. 

Premiéru si v drese HK odkrútil brankár Dominik Riečický a v 42. min strelil Adam Paulíny dvojstý gól Martina 
v sezóne. František Poliaček zostáva štyri kolá pred koncom základnej časti s 29 presnými zásahmi na prvej 
priečke poradia kanonierov. Po ďalšom vysokom víťazstve Martin znížil stratu na priebežne druhé Topoľčany na 
dva body. 



Cez víkend sa hráči z Podhája predstavili aj v zápase hviezd prvej ligy. Vo výbere „Hviezdy ligy“ nastúpili Ján 
Tabaček (s kapitánskym céčkom na hrudi) a František Poliaček. Do výberu „Nádeje ligy“, dres ktorého si mohli 
obliecť hráči do 23 rokov, sa dostal Adam Paulíny. 

* Góly: 20:53 Nagy (Novák, Grebenyuk), 22:15 Nagy (Köver, Zekucia), 27:32 Köver (Novák, Zwick), 38:25 
Nagy (Ondov, Zekucia) a 44:24 Novák (Vantronba, Grebenyuk), resp. 15:34 Zeliska (Jurášek, Langammer), 
16:38 Burzík (Pokrivčák, Poliaček), 24:50 Pauliny (Burzík), 25:35 Jurášek (Markovič, Dírer), 40:28 Langhammer 
(Dírer, Markovič), 41:40 Paulíny, 47:16 Poliaček (Pokrivčák, Urbánek), 49:42 Jurášek (Tabaček, Dírer), 56:37 
Urbánek a 57:03 Rešetár (Paulíny). Strely: 39:37. Vylúčení: 7:9 na 2 min., navyše Romaňák (SNV) 10 min. za 
napadnutie hlavy a krku. Presilovky: 2:5. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Žák - Pribula, Gavalier. Diváci: 617. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Surák (26. Hudáček) - Grebenyuk, Vantroba, Česánek, Semaňák, Gerasimov, 

Zekucia, Romaňák, Soveľ - Pischalnikov, Koky, Ondov - Köver, Nagy, Findura - Novák, Olejník, Zwick - Mikula, 
Polomský. MARTIN: Riečický - Dvořák, Tabaček, Burzík, Pacalaj, Oravec, Rusina, Junas - Jurášek, 
Langhammer, Markovič - Pokrivčák, Urbánek, Poliaček - Brveník, Dírer, Zeliska - Rešetár, Barto. 

* Richard Rapáč, asistent trénera Spišskej Novej Vsi: - Po druhej tretine bol výsledok absolútne otvorený, no 

v tretej časti sme spravili individuálne chyby, ktoré skúsený tím, akým Martin je, dokázal potrestať. Nič sa však 
nedeje, som presvedčený, že ideme správnou cestou a nakoniec si účasť v play off vybojujeme. Poďakovať 
musím i skvelým fanúšikom, ktorí boli opäť našim šiestym hráčom. 

* Róbert Spišák, tréner Martina: - Bol to veľmi náročný zápas, ktorý sa nám nakoniec podarilo zvládnuť. V 
ofenzíve sme ukázali veľa dobrých vecí a ceníme si, že v dvoch zápasoch po sebe dali chalani desať gólov. 
Potešilo nás i päť využitých presiloviek. Na druhej strane trochu mrzí, že sme dvakrát prišli o dvojgólový náskok a 
vrátili tak súpera do hry. Bolo to vďaka individuálnym chybám a na ich odstránení ešte musíme popracovať. Po 
pomerne dlhom čase naskočil do zápasového kolotoča brankár Riečický a napriek piatim gólom podal spoľahlivý 
výkon. Jeho premiéru v našom drese určite môžeme hodnotiť pozitívne. 

* Ostatné výsledky 40. kola: Skalica - Dubnica 7:2, HC Bratislava - Topoľčany 4:3 PP, Prešov - Humenné 1:6, 
Nové Zámky B - Považská Bystrica 1:7, Trnava - Michalovce 1:9. 

1. Michalovce 2. Topoľčany 3. Martin 4. Skalica 5. Dubnica 6. Humenné 7. Bratislava 8. P. Bystrica 9. Sp. N. 
Ves 10. Trnava 11. Prešov 12. N. Zámky B SR 20 41 32 41 23 41 25 41 21 40 25 40 20 41 19 40 15 41 16 41 9 
41 5 41 1 114 2 8 4 6 1 1 3 4 3 1 1 0 0 2 2 2 4 2 6 5 4 4 2 0 0 1 4 233:82 102 8 175:94 10 204:115 9 183:109 12 
179:108 13 14 17 18 130:138 29 109:190 34 98:204 40 46:403 6 32:38 181:118 154:123 131:133 87 85 79 79 68 
68 57 55 31 17 3 13 
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14. Oliver Rešetár: Len na hráčovi záleží, či mu tréner dá šancu 
[22.01.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 35; ROMAN BREZNIAK] 

 
 

V tejto sezóne dostáva v mužskom tíme priestor viacero juniorov. Patrí medzi nich aj devätnásťročný Oliver 
Rešetár. 

MARTIN. Stretnutie proti Trnave si bude mladý Oliver Rešetár dobre pamätať. Desať minút pred koncom sa 
jeho spoluhráč Martin Barto odvážne natlačil pred bránu a on pohotovo dorazil puk do siete. Bol to jeho prvý 
presný zásah medzi seniormi, dovtedy mal na svojom konte len štyri asistencie. „Som rad, že to tam padlo i mne. 
Síce som sa na tento gól veľmi nenadrel, pretože výbornú robotu odviedli spoluhráči, ale aj taký sa počíta,“ smial 
sa úspešný strelec, ktorý sa v nasledujúcom stretnutí v Spišskej Novej Vsi opäť gólovo presadil. Zaujímavé je, 

že rovnako ako proti Trnave uzavrel skóre, pričom v obidvoch prípadoch upravil na 10:5. 
Teší sa na každý duel 
Svojej premiérovej rany do čierneho medzi mužmi sa dočkal v 12 prvoligovom vystúpení. Ako priznal, gólový 

zárez mohol pridať už skôr. 
„Aj v stretnutí proti Trnave sa mi podarilo spáliť pár dobrých šancí. Boli to situácie, keď si myslíte, že už 

nemôžete nedať a zrazu letí puk mimo brány alebo ho niekto stihne zblokovať. Tu možno vidno, že mi chýbajú 
skúsenosti, no snažím sa na tom pracovať,“ pokračuje mladík. 

Aj keď pevné miesto v základnej zostave áčka ešte nemá, je veľmi rád, že dostal šancu okúsiť mužský hokej. 
Ponúknutú možnosť sa snaží čo najlepšie využiť. 

„Je len na mne, či dokážem trénerov presvedčiť, aby mi dali medzi seniormi ešte viac príležitostí,“ zdôraznil. 
Nevadí mu ani to, že niekedy je zápasový program poriadne nahustený. Juniorka zväčša hrá počas obidvoch 

víkendových dní a muži v stredu a v piatok. 
„Letná príprava bola kvalitná, dobre sme potrénovali a teraz Hustejší program mi nerobí z toho môžeme ťažiť. 
problém a stále sa teším na každý duel, či už nastúpim za áčku alebo za juniorku,“ jednoznačne vyhlásil. 
Je dobré mať vedľa seba rovesníka 
V tejto sezóne je pre mladých hráčov dobré, že v seniorskej kabíne ich sedí viacero. 
„Partia v áčku je parádna a nemôžem na ňu povedať krivé slovo. Vždy je však fajn, ak máte po boku 

rovesníka, s ktorým môžete pokecať,“ hovorí. 
Martin čaká v záverečných kolách základnej časti boj o čo najlepšie umiestnenie pred štartom play off. 

Talentovaný hokejista nechce špekulovať, na akej pozícii Turčania nakoniec skončia. 



„Treba hrať poctivo dozadu, nestrácať zbytočne puky pri prechode stredným pásmom a v útoku byť 
dostatočne priamočiary a agresívny. Ak sa nám tieto základné veci podarí dodržiavať, ani druhé miesto nemusí 
byť nereálne. Takto ale rozmýšľajú aj naši bezprostrední konkurenti, a tak sa o všetkom, ako vždy, rozhodne až 
na ľade,“ zamyslel sa. 

Reálnu šancu na postup medzi osmičku najlepších má aj martinská juniorka. Aktuálne síce hrá v skupine o 7. 
až 10. miesto, no drží sa na postupovej pozícií. 

„Bolo by super zahrať si play off v obidvoch súťažiach. Ešte je však o tom skoro hovoriť, treba ísť postupne 
krok za krokom,“ dodal na záver Oliver Rešetár. 

ĽUDO LETTRICH Oliver Rešetár. 
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15. Žihadielko zbiera hlasy aj v Martine 
[22.01.2019; Turčianske noviny; AKTUALITY / INZERCIA; s. 4; VL] 

 
 

Jednoduchým hlasovaním na stránke známeho obchodného reťazca môžeme pomôcť Martinu k vybudovaniu 
detského ihriska. 

MARTIN. Známy obchodný reťazec pokračuje v kampani, ktorej cieľom je vybudovať po Slovensku desať 
detských ihrísk. Súťaž o to, kde ich postaví, organizuje už po štvrtý rok a tentoraz sa do nej v konkurencii ďalších 
68 miest zapojil aj Martin. Reťazec na Slovensku doteraz postavil 30 moderných a bezpečných detských ihrísk, a 
tak jednou z kategórií, v rámci ktorých môžu obyvatelia jednotlivých miest a obcí hlasovať, sú aj mestá, kde už 
takého ihriská majú. Je ich spolu devätnásť. Ostatných 50 miest organizátori rozdelili do kategórii podľa počtu 
obyvateľov. Martin je zaradený do kategórie miest nad 33-tisíc obyvateľov, súťaží spolu s mestami Bardejov, 
Bratislava Nové Mesto, Bratislava Staré Mesto, Humenné, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Považská Bystrica, 
Prievidza, Spišská Nová Ves, Zvolen a Žilina. 

Za ihrisko vo svojom meste môžu ľudia po jednoduchej registrácii hlasovať od 14. januára do 28. februára. 
Víťazom ihrisko do mestskej výbavy pribudne už do polovice marca. 

Súťaží sa o takéto ihrisko. ARCHÍV LIDL 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Na nové zbierky vyčlenila župa v tomto roku 100-tisíc eur 
[22.01.2019; Obecné noviny; KULTÚRA; s. 26; ksk-ač] 

 
 

Košický samosprávny kraj (KSK) ako zriaďovateľ piatich múzeí a dvoch galérii začal s nákupom nových 
zbierkových predmetov v minulom roku. Vďaka tomu pribudlo vlani v župných múzeách viac ako 200 zbierok. 

Župa pokračuje v investíciách do zbierkových fondov svojich múzeí a galérií. V tomto roku je z rozpočtu kraja 
na nákup nových zbierkových predmetov vyčlenených zatiaľ 100-tisíc eur. „Naším cieľom je nielen zabezpečovať 
priestorové a finančné podmienky na vykonávanie základných odborných činností múzeí a galérií, ale snažíme sa 
rozhýbať a skvalitniť aj akvizičný proces a zhodnotiť zbierkový fond. Veríme, že nákupom nových zbierok 
prilákame do týchto inštitúcií viac návštevníkov, pretože im naozaj majú čo ponúknuť," povedal košický župan 
Rastislav Trnka. Na čo inštitúcie peniaze minú, bude jasné v polovici roka. Rozhodnú o tom odborné komisie 
daných múzeí a galérií v transparentnom výbere. 

„Vlani vyčlenil kraj na tento účel dokopy 115-tisíc eur. Pôvodne rozpočtovaných 65-tisíc eur sme dodatočne 
zvýšili o sumu 50-tisíc eur z rezervy predsedu," upresnil R. Trnka. 

Medzi najhodnotnejšie akvizície získané v minulom roku patria napríklad diela fotografa a košického rodáka 
Tomáša Agata Blońskeho, ktorý ako pedagóg pôsobil na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V 
súčasnosti vedie Ateliér fotografie na ASP v Krakove. 

Za vyčlenené peniaze kúpili múzeá v minulom roku aj obrazy od Károlya Kernstoka Pri Dunaji, Muži slnka od 
zakladateľa košickej výtvarnej moderny Eugena Króna, dielo Slnečné odpoludnie od Jozefa Teodora Moussona a 
Podobizeň dámy s červenou štólou od Jozefa Czauczika. Pribudla aj empírová nábytková zostava a nábytok z 
konca 19. storočia, ktoré patrili medovnikárskemu rodu Lindtnerových zo Spišskej Novej Vsi, pohľadnice mesta 

Rožňava a súbor historických pohľadníc regiónu Zemplín. Do zbierkových fondov sa v minulom roku dostalo aj 
súčasné umenie. 

(ksk-ač) 
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17. Na štart nastúpili nielen Zemplínčania, ale aj bežci z iných miest i zo 

zahraničia 
[22.01.2019; Obecné noviny; ŠPORT; s. 28; PA] 

 
 

V posledný deň v minulom roku sa v Humennom uskutočnil už 38. ročník Silvestrovského behu na 5 
kilometrov, ktorého organizátorom bolo mesto Humenné a atletický klub ABC Humenné. 

Štart a cieľ bol na parkovisku pri mestskom amfiteátri a trať viedla cez Park mieru a lesopark Hubková. Pred 
hlavným behom zdolali trať žiacke kategórie. Na štart hlavného behu, kde spolu bežali dorastenci, dorastenky, 
juniori, muži a ženy sa postavilo 75 bežcov nielen zo Zemplína, ale aj z Bratislavy, Košíc, zo Spišskej Novej Vsi, 

z Banskej Bystrice, ale aj zo zahraničia - z Ukrajiny a Nemecka. Na behu sa zúčastnili aj otec Miroslav a syn 
Marek Smetanovci z Medzilaboriec, ktorí sa vo svojich kategóriách prebojovali aj na stupne víťazov. 

Výsledky 38. ročníka Silvestrovského behu 
Celkové poradie: 
1. Atoliy Malyy, Ukrajina, 2. Martin Nemec, Jantex Humenné, 3. Ján Fedorko, Humenné. 
Dorastenci: 
1. Jakub Balogáč, Humenné, 2. Marek Smetana, MŠK Medzilaborce, 3. Artur Kassay, Humenné. 
Dorastenky: 
1. Ivana Švigarová, 1. AK Humenné, 2. Blanka Polovková, 1. AK Humenné. 
Juniori: 
1. Lukáš Koperdák, Spišská Nová Ves, 2. Dávid Pasterák, Vyšná Sitnica. 

Muži - kategória A (do 39 rokov): 
1. Martin Nemec, Jantex, 2. Ján Fedorco, Humenné, 3. Lukáš Jalč, Fit Box Miko. 
Muži - kategória B (40 až 50 rokov): 
1. Atoliy Malyy, Ukrajina, 2. Michal Ivančo, ŠK Banské, 3. Jozef Štefanišík, Breznika. 
Muži - kategória C (50 až 60-rokov): 
1. Peter Jens, Nemecko, 2. Pavol Dubovský, Kolonica, 3. Miroslav Smetana, MŠK Medzilaborce. 
Muži - kategória nad 60 rokov: 
1. Juraj Čokina, Humenné, 2. Milan Hrušovský, Spišská Nová Ves, 3. Miroslav Lajtar, Humenné. 

Ženy - kategória F (do 39 rokov): 
1. Sandra Ivanková, Košice, 2. Dominika Jalč, Fit Box Miko, 3. Natália Slavková, Fit Box Miko. 
Ženy - kategória G (nad 40 rokov): 
1. Anna Matiová, ŠK Banské, 2. Danka Semková, Humenné, 3. Iveta Kovaľová, Humenné. 
„Na to, že bol Silvester, bolo výborné počasie. Pred štartom trochu mrholilo, no počas pretekov už nepršalo. 

Bežalo sa výborne. Celkovo som skončil na 14. mieste a Marek na 19. mieste. Vo svojich kategóriách sme boli na 
stupňoch víťazov. Dnes ma ešte čaká studený kúpeľ v Laborci v rámci otužovania, konštatoval Miroslav Smetana 
z Medzilaboriec. 

Text a snímky: (PA) 
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18. Herných výpadkov sa musíme vyvarovať 
[22.01.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 35; (RB)] 

 
 

V zápase Martin - Trnava vyhrali ofenzívy nad defenzívami, a tak mohli diváci vidieť pätnásť gólov. 
HK Martin - HK Trnava 10:5 (5:2, 1:2, 4:1) 
MARTIN. Od úvodu zápasu bolo vidieť, že večer na Podháji bude tentoraz patriť ofenzívam. Hostia sa síce 

ujali vedenia, no to im dlho nevydržalo a s chuťou hrajúci domáci vyhrali prvú tretinu 5:2. 
V prostrednom dejstve však poľavili, najmä smerom dozadu začali hrať ľahkovážne a sympaticky bojujúci 

súper sa vrátil do zápasu. Znížil na 6:4 a nechýbalo veľa, aby dosiahol aj kontaktný gól. 
V tretej časti sa však Turčania vrátili k zodpovednejšej hre, zvýšili pohyb a nakoniec vyhrali vysoko 10:5. Bolo 

to pre nich tretie stretnutie v sezóne, v ktorom strelili dvojciferný počet gólov. 
* Góly: 5:38 Paulíny (Barto), 7:10 Pacalaj (Poliaček, Pokrivčák), 10:10 Poliaček (Pokrivčák, Tabaček), 15:05 

Langhammer (Markovič, Oravec), 19:48 Markovič, 27:36 Langhammer (Jurášek, Pacalaj), 40:45 Poliaček 
(Pokrivčák, Urbánek), 45:11 Poliaček (Rešetár), 47:56 Urbánek (Jurášek, Burzík) a 49:30 Rešetár (Barto, 
Paulíny), resp. 2:01 Klema (Šanko, Olša), 18:42 Hrbáčik (Lukačovič, Kamenický), 31:36 Mrava (Valo, Burian), 
34:11 Kuna (Szalay, Mrava), 52:01 Kamenický (Lukačovič, Hrbáčik). Strely: 55:37. Vylúčení: 3:3. Presilovky: 2:1. 
Oslabenia: 1:0. Rozhodcovia: Valachovič - Jurčiak, Drblík. Diváci: 705. 

MARTIN: Bernát - Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec, Lavička - Markovič, Langhammer, 
Jurášek - Poliaček, Urbánek, Pokrivčák - Zeliska, Dírer, Brveník - Paulíny, Barto, Rešetár. TRNAVA: Bruchač (46. 



Devyatkin) - Poldruhák, Klein, Burian, Štepanovský, Šanko, Kuna, Housa - Szalay, Valo, Mrava - Lukačovič, 
Hrbáčik, Kamenický - Lavrenov, Klema, Olša - Mikeš, Lindeman, Boor. 

* Radovan Somík, asistent martinského trénera: - Po inkasovanom góle sme sa rýchlo otriasli, otočili skóre a 
prevzali iniciatívu. Druhá tretina ale bola z našej strany katastrofálna. Ak sa nám niečo podobné stane v play off, 
môžeme na to doplatiť. Musíme sa z toho poučiť a podobných výpadkov sa vyvarovať. Mužstvo však musím 
pochváliť za tretiu tretinu. Tam už bola koncentrácia i prístup k povinnostiam na dobrej úrovni a hneď sa to 
prejavilo na našej hre a následne i premietlo do výške skóre. 

* Rudolf Macko, tréner Trnavy: - Keď dáte na súperovom ihrisku päť gólov a ešte vysoko prehráte, tak máte 
po zápase zvláštny pocit. Niektoré pasáže v stretnutí moji hráči zvládli, ale boli aj také, kde súper ukázal väčšia 
kvalitu a tieto situácie boli už nad naše sily. Máme mladé mužstvo, navyše dnes nám chýbalo niekoľko dôležitých 
hráčov a to tiež zohralo svoju úlohu. Takéto duely sú však pre našich mladých chalanov výbornou školou a verím, 
že získané skúsenosti zúročia už v play out, ktoré nás za chvíľu čaká. 

* Ostatné výsledky 39. kola: Spišská Nová Ves - Považská Bystrica 4:1, Michalovce - Skalica 5:2, Humenné - 

Nové Zámky B 11:1, Topoľčany - Prešov 4:3, Dubnica - HC Bratislava 6:3. 
Trnave sme dali desať gólov, no inkasovali od nej päť. ĽUDO LETTRICH 
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19. Barani nečakane zaváhali, predbehol ich Zvolen 
[22.01.2019; Banskobystrické noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 29; PAT;IŠ] 

 
 

Hokejisti Banskej Bystrice odohrali v uplynulom týždni štyri zápasy. Ten posledný prekvapivo prehrali s 
Liptovským Mikulášom. 

BANSKÁ BYSTRICA. Ako vyzeral uplynulý týždeň hokejistov Banskej Bystrice a čo ich čaká ten nasledujúci. 
Koniec víťaznej série 
13. januára pricestovali do Banskej Bystrice hokejisti Miškovca. Favorit bol celkom jednoznačný, vzhľadom na 

postavenie v tabuľke to boli barani. 
Nakoniec sme však mali možnosť vidieť veľmi napínavý zápas, ktorý rozhodli až samostatné nájazdy. 
V nich mali viacej šťastia hokejisti z Maďarska a zápas tak doviedli do víťazného konca. 
Tréner Bystričanov Dan Ceman sa po zápase vyjadril: „Mali sme prevahu v streľbe 39 k 19, no tento pomer 

nám nepomohol. Súper hral predchádzajúce dva mesiace veľmi dobre, my sme rýchlo strelili gól, no nepridali 
sme ďalší, a to bola chyba. Hrali sme však dostatočne dobre na to, aby sme mali všetky tri body.“ 

Pod prehru sa podpísala únava 
Dva dni po nešťastnom zápase s Miškovcom barani cestovali do Nových Zámkov. 
Na Banskobystričanoch bolo jasne badať únavu. To sa odzrkadlilo aj na konečnom výsledku a barani podľahli 

Novým Zámkom 3:2. 
„Naša hra sa mi spočiatku páčila, no situáciu, aká nastala v tretej tretine, som nikdy v kariére nevidel. Ešte 

som nezažil, aby boli na trestnej lavici naraz štyria hráči z jedného tímu. To bol zlomový moment zápasu. Jediné, 
čo by som na našej hre zmenil, bolo využívanie šancí,“ zhodnotil po zápase tréner Dan Ceman. 

Tretiu prehru v sérii barani odvrátili v tretej tretine 
V piatok hokejisti Banskej Bystrice cestovali do hlavného mesta Maďarska. 
Znovu bol favorit jasný, veď mužstvá v tabuľke delilo takmer 40 bodov. 
Zápas začali lepšie domáci. Po dvoch tretinách dokonca vyhrávali 3:1 a vyzeralo to na ďalšiu prehru, tretiu za 

sebou. 
Posledné dejstvo bolo jasne v réžii baranov. Obrancovia Southoron s Ďatelinkom vyrovnali a trestným 

strieľaním rozhodol Faille. 
„Mám niekoľko kľučiek. Vždy sa pozriem, čo urobí brankár. Teraz mi dal jasne najavo, že mám vystreliť hore, 

tak som to urobil a vyšlo to. Nebol to náš najlepší zápas, ale zabrali sme ako tím a získali sme tri body, ktoré sme 
chceli. Práve takéto zápasy robia tímy dobrými tímami,“ zhodnotil po zápase autor rozhodujúceho gólu Éric Faille. 

Prekvapenie s Liptovským Mikulášom 
V nedeľu odohrali Banskobystričania zápas v Spišskej Novej Vsi s Liptovským Mikulášom. Po druhej tretine 

na výsledkovej tabuli svietil prekvapivý výsledok 5:1 v neprospech baranov. 
V tretej tretine sa Banská Bystrica snažila duel zdramatizovať, avšak zmohla sa len na skorigovanie výsledku 

na konečných 5:3. 
Prekvapivý výsledok dal šancu hokejistom Zvolena, prípadne Košiciam dostať sa na čelo tabuľky. 
Vo vzájomnom zápase, ktorý priniesol napínavý hokej, sa nakoniec z víťazstva radovali hráči Košíc, ktorí 

vyhrali na samostatné nájazdy napriek tomu, že v zápase ani raz nevyhrávali. 
Zvolen vďaka tomu, že uhral s Košicami jeden bod, preskočil v tabuľke svojho rivala. 
Čo čaká na baranov tento týždeň 
Po zápase s Liptovským Mikulášom čakajú baranov štyri dni voľna, ktoré prídu určite vhod. Pod stratu bodov v 

posledných zápasoch sa do značnej miery podpísala únava, a tak je oddych viac než vítaný. 
Následne odohrajú päť domácich zápasov, medzi ktoré bude patriť aj dlho očakávané derby pod holým 

nebom so Zvolenom, ktoré sa odohrá 3. februára na Štiavničkách. 
HC ’05 iClinic BB - Dukla Trenčín 25. 1. 2019 17:30 



V piatok čaká Banskú Bystricu domáci zápas s Duklou Trenčín a domáci sa budú chcieť dostať naspäť na 
víťaznú vlnu. 

HC ’05 iClinic BB - HK Poprad 27. 1. 2019 16:00 
V nedeľu do Bystrice pricestujú hokejisti Popradu, ktorí sú veľmi nepríjemný súper, keďže z troch zápasov ich 

Bystrica nedokázala poraziť ani raz. 
HC ’05 iClinic BB - HK Nitra 1. 2. 2019 17:30 
Prvý februárový deň čaká na baranov rival z Nitry. Pôjde o posledný zápas pred Winter Classic, a tak sa dá 

očakávať, že si Bystrica bude chcieť pred hokejovou akciou roka spraviť chuť víťazstvom. 
Barani po 45. kole figurujú v tabuľke na druhom mieste. Tomáš Surový s fanúšikmi. Foto: TASR 
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20. Dráma so šťastným koncom pre BKM Lučenec 
[22.01.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; JOZEF MIKUŠ] 

 
 

Basketbalisti z centra Novohradu konečne prelomili šnúru prehier. 
LUČENEC. Diváci sobotného (19. 1.) basketbalového zápasu medzi Lučencom a Spišskou Novou Vsou si 

prišli na svoje. Oba celky bojovali o vedenie od prvej sekundy, no v úvodnom dejstve sa o trochu viac darilo 
hosťom. 

Bojovná bola aj druhá štvrtina, ktorú spestrili presné strely spoza oboch oblúkov. Cez polčas na tabuli svietilo 
skóre 39:44. Po prestávke začali domáci pridávať na intenzite. Boli úspešní v obrane aj v zakončení. Bodový 
rozdiel sa postupne znižoval, na lavičke hostí sa prejavila nervozita. Naopak, sedadlá na tribúnach v Arene ožili. 

Hráči do poslednej štvrtiny vybehli s vyrovnaným stavom 65:65. Záverečné dejstvo určite potešilo oko 
každého fanúšika. Mužstvá sa predbiehali v tom, kto bude vo vedení. V tom boli napokon úspešnejší hráči trénera 
Jányho, ktorí 15 sekúnd pred koncom viedli o jeden bod. Vedenie si poistili premenenými trestnými hodmi aj 
pozornou hrou v defenzíve a výsledkom 90:85 konečne prelomili dlhú sériu prehier. 

Lučeneckí fanúšikovia si na ďalší domáci zápas musia počkať až do marca. BKM sa po šnúre zápasov na 
pôde súpera do Areny vráti až 2. marca, kedy privíta Levice. 

ŠTATISTIKA 
BKM Lučenec - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 90:85 (15:19, 24:25, 26:21, 25:20) * Lučenec: Shelton 31, 

Griffin 21, Agusi 17, Jackuliak 9, Jacobs 8 (Skvašik 4, Pipíška a Vukovič 0). 
* Spišská Nová Ves: Rocca 25, Presutti 15, Florveus 14, Majerčák 12, Juríček 9 (Krajňák 6, Vraneš a Židzik 

po 2). 
* TH: 24/17 - 29/18. Fauly: 20 - 25. Trojky: 5 - 13. Rozhodovali: Zubák, Karniš, Sirocký. 
* Tibor Jány, tréner Lučenca: 
„Trvalo 50 dní tvrdej roboty, aby sme konečne vyhrali. V mnohých zápasoch bola situácia priaznivá, ale vždy 

sa stalo niečo, čo nám zabránilo zvíťaziť. Dnes bolo toho takticky neúspešného najmenej a mali sme aj najväčšiu 
chuť po víťazstve, pretože už toho bolo veľa. Poradili sme si so silným súperom a tú psychickú bariéru po 
množstve prehratých zápasoch sme konečne prerazili. Z úspechu sa tešíme a snáď to bude nakopnutie do ďalšej 
práce a úspechov. Vyslovil som prianie, že by sme ešte stále mohli hrať o play-off. Nemalo by logiku, ak by sme 
sa o to nepobili.“ 

* Duke Shelton, hráč Lučenca: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas. So svojím výkonom som spokojný, aj keď ku 
koncu som v jednom momente spravil chybu, ale podarilo sa mi to napraviť. Dnes sme chceli zvíťaziť. Som veľmi 
rád, že sa to podarilo.“ * BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil, s. r. o., Stavebné stroje 
Slovakia, s. r. o., Slovexpres autoslužby, s. r. o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia, s. r. o., KAM 
Rent, s. r. o., IKE, s. r. o., Transsilv, s. r. o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT, s. r. o., 
NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi, s. r. o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX, s. r. o., RS, Dvor u Jozefa, U 
ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY, s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria, a. s., hotel Clavis, AXIS 
- Pokladničné centrum, s. r. o., Lučenec, CENTEX RS, spol. s r. o. 

1.Inter BA 2.Levice 3.Svit 4.Prievidza 5.Žilina 6.Komárno 7.Spiš. N. Ves 8.Handlová 9.Lučenec 
TABUĽKA 
4 6 6 9 9 12 13 20 16 21 15 20 14 20 11 20 11 21 9 20 7 21 7 14 21 2 19 1662:1312 36 1754:1574 36 

1659:1564 34 1552:1476 31 1629:1602 31 1643:170030 1651:1770 27 1565:1754 28 1476:1839 23 
Najbližšie si doma zahrajú až v marci. Basketbalisti Lučenca JOZEF MIKUŠ 
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21. Matúš Otruba: Vždy je to veľká česť 
[22.01.2019; Oravské noviny; ŠPORT; s. 27; TOMÁŠ FERENČÍK] 

 
 



Rodák z Dolného Kubína sa druhýkrát dostal do najlepšej jedenástky. 
BANSKÁ BYSTRICA. Stredoslovenský futbalový zväz už tradične začiatkom nového roka ocenil najlepších za 

uplynulých 12 mesiacov. V jedenástke roka 2018 mala Orava až trojnásobné zastúpenie. Z Tatranu Oravské 
Veselé si nomináciu za svoje výkony vyslúžil Andrej Kmeť. Do júna ešte pôsobil v MFK Zvolen. Druhým 
oceneným bol Samuel Kurtulík z MŠK Námestovoa slávunapódiusi vychutnal aj Dolnokubínčan Matúš Otruba, 
pôsobiaci v treťoligovom Liptovskom Hrádku. Rovnaké ocenenie získal aj pred dvomi rokmi. S 23-ročným 
šikovným záložníkom sme sa porozprávali. 

Aké je to znova stáť s najlepšími futbalistami z kraja po jednom boku? 
Je to vynikajúci pocit a veľká česť. Som za túto nomináciu veľmi vďačný. 
Čo podľa vás rozhodlo, že ste druhýkrát v najlepšej jedenástke? 
Myslím, že určitú časť urobilo postavenie a hra klubu. Zimujeme tretí s jednobodovou stratou na vedúci 

Ružomberok B. Potom určite zavážilo, že som odohral plný počet minút a strelil aj nejaké góly. 
Bol pre vás emotívnejší prvý galavečer? 
Skôr som bol viac nervóznejší. Druhýkrát som už vedel, ako to bude prebiehať. Prvý i druhý galavečer boli 

vynikajúce. Veľmi si cením, že som tam mohol byť. 
Keď sa obzrieme za rokom 2018, prevláda spokojnosť? 
Začal pre mňa veľmi zle. Mal som chorobu, z ktorej nebolo ľahké sa dostať. Začiatok sezóny som však stihol. 

Hosťovanie v Spišskej Novej Vsi mi však veľmi nevyšlo. Získali sme iba jeden bod a zostúpili. Potom ma oslovili 

funkcionári Liptovského Hrádku, aby som sa vrátil. Musím povedať, že to bol dobrý krok. Darilo sa mne i klubu. 
Na lídra strácate iba bod. Hovorí sa v klube o postupe? 
Je pravda, že máme vynikajúce postavenie v tabuľke. Klub je dobre nastavený. Vytvoril sa výborný tím i 

partia. Chceme vedúci Ružomberok B potrápiť, ale o postupe sa v kabíne nehovorí. 
V jesennej časti ste pomohli šiestimi gólmi. Mohlo ich byť aj viac? 
Vzhľadom na to, že som hral na pozícii stredového záložníka a nie podhrotového útočníka, ako som zvyknutý, 

som vcelku spokojný. Vždy je čo zlepšovať. 
Cez zimu je na prestupovom trhu rušno. Máte tiež ponuky od iných klubov? 
Áno, mám. Zatiaľ ma však žiadna nezaujala natoľko, aby som opustil Liptovský Hrádok. Pôsobím tam už 

dlhšiu dobou s prestávkou a som spokojný. 
Horný rad zľava: Róbert Huszárik (L. Hrádok), Peter Vasilko (Rimavská Sobota), Igor Kotora (Zvolen), Andrej 

Kmeť (Or. Veselé), Miroslav Almaský (Ružomberok B), dolný rad zľava: Samuel Kurtulík (Námestovo), Matúš 
Otruba (L. Hrádok), Slavomír Kapusniak (Čadca), Milan Vajagič (Martin), Marek Bobček (Ružomberok B), chýba: 
Marián Ferenc (L. Hrádok). SSFZ 
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22. Žilina na štíte Baníka 
[22.01.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; Ján Hatala] 

 
 

BASKETBAL MUŽI, SBL. V uplynulom týždni bolo v najvyššej súťaži basketbalistov na programe iba jedno 
kolo a v ňom prekvapenie striedalo prekvapenie. Prvé sa zrodilo už v stredajšej predohrávke, v ktorej bratislavský 
Inter porazil aktuálneho majstra Levice na jeho palubovke, 

V sobotu potom z kola na kolo lepšiace sa Komárno po predchádzajúcich víťazstvách nad Interom a Levicami 
„padlo" doma s Prievidzou a Lučenec sa druhýkrát v súťaži tešil z víťazstva, keď na svojej palubovke porazil 
Spišskú Novú Ves. 

Ruže nekvitli ani basketbalistom Žiliny v Handlovej, kde po dobre rozohranom zápase nestačili s Baníkmi 
držať krok a museli sa zmieriť s prehrou. V strede tabuľky začína byť „tesno", Žilinu dostihla Prievidza, priblížilo 
sa Komárno a vyššie majú namierené aj Spišská Nová Ves s Handlovou. 

23. kolo 
MBK Handlová - PP & TV RAJ Žilina 96:83 (22:24,47:47, 70:61). Za Handlovú najviac bodov: Halada 27 

Skouen 19, Ross-Miller a Tresač po 15. Body Žiliny: Jackson 23, Rob. Rožánek 16, Merešš 14, Tot 8 (2), 
Podhorský a Blagojevič po 7 Krajina 6, Ďuriš 2, Mátych. Fauly: 17 - 18. Päť faulov: 35. Krajina. Trestné hody: 
16/12 -15/10. Trojky: 12 - TI, 600 divákov. Štvrtiny: 22:24, 26:23, 22:14, 26:22. 

Hoci po zápase ani jeden tréner nemohol byť spokojný s kvalitou obrany svojho tímu, vďaka väčšiemu 
nasadeniu v zápase a vyššej efektivite v útoku sa na konci duelu radovali Handlovčania. Hostia museli v zápase 
oželieť nielen absenciu stále nedoliečeného Stanojeviča, ale aj čerstvo zraneného Dicksona. Zápas rozohrali s 
päticou Tot, Jackson, Blagojevič, Merešš a Krajina veľmi dobre, v 2. min. viedli 6:0, o minútu neskôr po trojke 
Tota 9:4. Baníci sa po oddychovom čase „prebrali" a desaťbodovou šnúrou obrátili skóre. Oddychový čas prospel 
aj Žiline, záver úvodnej štvrtiny vyhrala 11:0 (dve trojky trafil Rožánek, jednu Jackson, dvojbodový kôš Merešš) a 
opäť sa ujala vedenia. V herne i číselne vyrovnanej druhej desaťminútovke sa mužstvá striedali vo vedení. 
Baníkov strelecky „ťahali" Tresač (10 b) a Ross-Miller (6b), PP &TV RAJ Jackson (6 b), Rožánek (5 b) a 
Podhorský (4 b). Druhú polovicu stretnutia ovládli domáci, vyhrali ju o 14 bodov, v celom zápase sa im podarilo 
nastrieľať ich 96. Najlepším hráčom na palubovke bol český kridelník Halada, ktorý bol pri všetkom podstatnom v 
obrane i v útoku. V prvej štvrtine dal 14 bodov, v druhej si Žilinčania dali na neho síce pozor, dobre ho bránili, ale 
po prestávke pridal ďalších 13. Strelecky mu sekundoval spoluhráč Skouen a dôležitou postavou Baníka bol ešte 



pivot Petráš, ktorý pod oboma košmi doskočil 18 lôpt. Na žilinskej strane boli oporami Merešš s 9 doskokmi a 14 
bodmi a Jackson s Rožánkom (23, resp. 16 bodov), na súpera to však nestačilo. 

„V prvom polčase sme mali zápas dobre rozohraný a dokázali s domácim mužstvom držať krok. Po prestávke 
sa však obraz našej hry zmenil k horšiemu, začali sme produkovať ľahké straty. To Handlovčania využili a 
odskočili na dvojciferný rozdiel. Naša obrana nepracovala tak, ako mala a 96 bodov je na môj vkus príliš veľa," 
povedal po zápase žilinský lodivod Ivan Kurilla. Hodnotenie výkonu tímu doplnil kapitán Michal Podhorský: 
„Musím sa priznať, že sme sa spoliehali na absenciu handlovského pivota Čekovského, no nedokázali sme 
odstaviť výborne hrajúceho Petráša a prikryť Haladu. Navyše nám chýbalo vyššie nasadenie a inkasovali sme 
príliš veľa bodov." 

Nuž, PP & TV RAJ má príležitosť na herný i výsledkový „reparát" už zajtra doma v zápase s Lučencom. 
Ostatné výsledky 23. kola: Levice - Inter 66:72 (29:42), Lučenec - Spiš. N. Ves 90:85 (39:44), Komárno - 

Prievidza 74:77 (38:36), Svit mal voľno. 
1. INTER 20 16 41662:1312 36 
2. LEVICE 21 15 61754:1574 36 
3. SVIT 20 14 61659:1564 34 
4. PRIEVIDZA 20 11 91552:1476 31 
5. ŽILINA 20 11 91629:1602 31 
6. KOMÁRNO 21 9 121643:1700 30 
7 HANDLOVÁ 21 7 141565:1754 28 
8.SPIŠ.N.VES 20 7 131651:1770 27 
9. LUČENEC 21 2 191476:1839 23 
V tomto týždni sa budú hrať v extralige opäť dve kolá. V zajtrajšom 24. kole žilinský PP & TV RAJ privíta 

doma nováčika extraligy Lučenec. V doterajších dvoch zápasoch nad ním presvedčivo vyhral (v 6. kole doma 
79:56, v 15. kole v Lučenci 66:57). V sobotu cestuje do Komárna, s ktorým má výbornú bilanciu, v Komárne 
vyhral 81:73, doma 93:73. Pravda, odvtedy sila Komárna výrazne vzrástla, obmenilo hráčsky káder, vymenilo 
trénera a výsledkovo ide v tabuľke nahor. 

Program 24. kola (streda 23. januára): PP & TV RAJ Žilina - MBK Lučenec (športová hala Spojenej školy na 
Rosinskej ceste, 18.00 h), Spiš. N. Ves - Komárno, Svit - Inter, Prievidza - Levice. Handlová má volilo. 

Program 25. kola (sobota 26. januára): MBK Rieker Com-therm Komárno - PP & TV RAJ Žilina, Levice - 
Spišská Nová Ves, Handlová - Svit, Inter - Prievidza. Lučenec má voľno. 

Ján Hatala, snímka Jakub Ruman 
Foto: 
Filip Krajina (s loptou) je novou posilou PP & TV Raj Žilina. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Okresy Levoča a Spišská Nová Ves: Vyriešili starý prípad 
[22.01.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Vlado Jurek / Ján Mečiar] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „A ideme späť na Slovensko. Polícia má na konte veľký úlovok. Dnes zadržala a 
obvinila dvoch mužov z vraždy spred takmer osemnástich rokov. Obvinení majú údajne na svedomí chladnokrvnú 
popravu vtedajšieho šéfa spišskonovoveského podsvetia. Motívom vraj bolo prevzatie moci, ale aj frajerky.“ 

Vlado Jurek, redaktor: „Takto vyzeralo ráno pod Spišským hradom. V kuklách maskovaní policajti zastavili na 
ceste medzi dvomi dedinami osobné auto a v ňom muža z neďalekej dediny. Následne aj s ním odišli k nemu 
domov. Potom ho už len vyviedli v putách a naložili do čiernej dodávky. Dnešný zásah Národnej kriminálnej 
agentúry s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s vraždou, ktorá sa stala na tomto sídlisku v Spišskej Novej Vsi 

pred takmer osemnástimi rokmi. V jeden augustový večer tu padlo 5 výstrelov a s nimi na zem aj 37-ročný muž. 
Emil Novotný, prezývaný Miťo, bol na mieste mŕtvy. Pred vraždou bol považovaný za šéfa spišskonovoveského 
podsvetia. Stalo sa to pred osemnástimi rokmi, no ľudia z ulice, kde Miťo býval, to majú dodnes v živej pamäti.“ 

Monika, bývalá suseda: „Ja len som sa zobudila na to, že som počula streľbu a ešte jeho nebohý otec, syna si 
mi zabil, syna si mi zabil.“ 

Mária, bývalá suseda: „Manžel na nás kričal - choďte od toho okna preč, lebo neviete, čo sa stalo, hej, no a už 
sme videli, že bola tam mŕtvola.“ 

Vlado Jurek: „Strelci mali byť dvaja. Po chladnokrvnej poprave sa dali na útek a doteraz, dlhých takmer 18 
rokov unikali spravodlivosti. Pre políciu je tak dnešné zadržanie veľkým úlovkom.“ 

Michal Slivka, hovorca Prezídia PZ SR: „Vyšetrovateľ Národnej protizločineckej jednotky obvinil z vraždy 2 
osoby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov.“ 

Mária: „No dlho, ale tak predsa.“ 
Vlado Jurek: „Polícia oficiálne potvrdila aj mafiánske indície. Kriminalisti za tým vidia konkurenčný boj o 

postavenie v podsvetí a z toho plynúce okrem iného finančné výhody.“ 
Michal Slivka: „Motívom obvineného Vladimíra M. malo byť prevzatie mocenského postavenia po Emilovi 

Novotnom, teda motívom vraždy mali byť aj zisky z jeho prevádzkovania či už diskotéky, alebo vyberania 
výpalného, úžery a vymáhania pohľadávok.“ 



Vlado Jurek: „Zadržaný muž zo Studenca pod Spišským hradom mal byť ten, ktorý vraždu mal podľa polície 
zosnovať. Miťa mal pred popravou niekoľko dní predtým sledovať.“ 

Michal Slivka: „Na vražde mal mať aj osobný motív, mal mať totiž záujem o družku nebohého.“ 
Vlado Jurek: „Zo Studenca a Spišskej Novej Vsi Vlado Jurek, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

24. NAKA zadržala podozrivého z mafiánskej vraždy 
[22.01.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Na Spiši zasahovala Národná kriminálna agentúra. V obci Studenec okres 
Levoča policajti zadržali muža. Je podozrivý v prípade vraždy mafiánskeho bosa prezývaného Miťo. Prípad sa 
stal pred takmer osemnástimi rokmi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Policajti čakali na podozrivú osobu od štvrtej hodiny ráno, zasiahli až 
okolo ôsmej. Policajní vyšetrovatelia zadržali toto auto s levočskou ešpézetkou na ceste medzi obcami 
Domaňovce a Klčov. Podľa našich informácií by zadržaná osoba mala súvisieť s vraždou zo Spiša spred 
osemnástich rokov. Zaisteným bol Vladimír M. z obce Studenec pod Braniskom v Levočskom okrese.“ 

Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru SR: „Pred osemnástimi rokmi v Spišskej Novej Vsi vládol 

podsvetiu istý Emil Novotný. Ten žil prevažne z peňazí z výpalníctva, úžery a vymáhania. Mal v pláne aj 
prevádzkovať diskotéku, ktorá mu mala priniesť ďalšie peniaze.“ 

Marie Balážová Melníková: „Zadržaní päťdesiatsedemročný Vladimír M. mu údajne jeho postavenie závidel a 
rozhodol sa ho zlikvidovať. Dnešná policajná razia má pravdepodobne súvis s vraždou, ktorá sa stala 
dvadsiateho deviateho augusta v roku 2001 pred touto bytovkou na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi. Výstrelmi 

z automatickej pištole tu chladnokrvne popravili člena podsvetia, tridsaťsedemročného Emila Novotného. 
Obvinený z vraždy Vladimír M. a Slavomír S. spustili do Emila Novotného paľbu, keď sa vracal domov a vystúpil 
zo svojho auta. Keď doznel posledný výstrel, útočníci sa rozbehli k neďalekým garážam smerom do 
záhradkárskej oblasti, kde zmizli v tme. Ani po rokoch ľudia na tieto chvíle nezabúdajú.“ 

Suseda: „Som počula streľbu a ešte jeho nebohý otec - syna si mi zabil, syna si mi zabil!“ 
Suseda: „Bolo to veľmi šokujúce. Pozerali sme televízor a my sme počuli výstrely a automaticky sme utekali 

na okno. Kadejaké také akcie sa udiali tu, čo sa týka zločinu.“ 
Marie Balážová Melníková: „Obeť vraždy i obvinení z vraždy sa podľa obyvateľov sídliska dobre poznali.“ 
Suseda: „Títo chlapci tu bývali od začiatku, rovesníci, spolu vyrastali. No a jak sa to zvrhlo pre peniaze.“ 
Michal Slivka: „Vyšetrovateľ oboch obvinil z vraždy. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody 

na dvanásť až pätnásť rokov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Emil Novotný bol v podsvetí uznávanou osobou, prezývali ho Miťo. Vlastnil 

Mercedes s evidenčným číslom MMMN01, bola to vraj skratka slov mestský mafián Miťo Novotný.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Mafiánsku vraždu objasnili po rokoch 
[22.01.2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Zuzana Ferenčáková / Zlatica Švajdová Puškárová] 

 
 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Policajti objasnili mafiánsku vraždu na Spiši starú 18 rokov. 
Zadržali tam miestneho podnikateľa. Muž, ktorý skončil v putách, mal byť podľa informácií Markízy priamym 
vykonávateľom popravy miestneho bossa.“ 

Zuzana Ferenčáková, redaktorka: „Tohto muža poznajú miestni ako podnikateľa v oblasti stavebníctva či 
tajomníka Združenia chovateľov poštových holubov. Vladimíra Mulika policajti protizločineckej jednotky NAKA 
podozrievajú z vraždy miestneho mafiána Emila Miťa Novotného. Muža zadržali na ceste medzi Domaňovcami 
a Klčovom. Okolie Spišského Podhradia sa hemžilo tmavými autami so značkami z celého kraja. Prehľadávali 
dom aj dvor. Vladimír Mulik a jeho kamarát mali byť priamymi vykonávateľmi vraždy. 37-ročného Novotného 
zastrelili v lete pred osemnástimi rokmi na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Bolo krátko pred polnocou. 

Zaparkoval auto a spravil len pár krokov. Na miestneho mafiána vraj strieľali z dvoch zbraní, zasiahli ho piatimi 
guľkami. V hlave mal 2 rany istoty.“ 

Michal Slivka, hovorca policajného prezídia: „Po tom ako zaznel posledný výstrel, sa útočníci dali na útek. 
Utekali smerom ku garážam neďaleko, kde je chatová oblasť.“ 

Zuzana Ferenčáková: „Emil Novotný vlastnil podľa facebookového profilu, ktorý sa venuje slovenskej mafii, 
niekoľko podnikov, reštaurácie aj cukrárne. Prevádzkovať chcel aj diskotéku v centre mesta a práve tá sa mala 
stať dôvodom sporu. Vladimír Mulik ju chcel tiež a podľa polície mal vraj záujem aj o čosi iné, o Novotného 
partnerku. Jedinú cestu zrejme videl v odstránení silného konkurenta. Pred streľbou ho vraj sledoval. Miťo, ako ho 
prezývali, patril do spišskonovoveského podsvetia a v hierarchii stál pomerne vysoko. Práve jeho ľudia dohliadali 



na určitú časť okresu. Za ochranu pýtali výpalné. Novotného si miestni pamätajú aj podľa jeho špeciálnej 
poznávacej značky na luxusnom aute. Tri M-ká a N-ko boli skratkou, ktorá znamenala mestský mafián Miťo 
Novotný.“ 

Michal Slivka: „V prípade dokázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 
Vyšetrovateľ v tejto chvíli spracováva podnet na väzobné stíhanie na Vladimíra M.“ 

Zuzana Ferenčáková: „Aj tento prípad je ukážkou toho, že zločinci si nemôžu byť nikdy ničím istí. Kto 
policajtom odhalil podrobnosti jasné nie je, no vo väzniciach je ešte stále niekoľko bývalých gangstrov, ktorí si 
veľa pamätajú a za výhody poskytnú dôležité svedectvá. Zuzana Ferenčáková, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Tiene 18-ročnej vraždy 
[22.01.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Peter Hlávek;Jozef Slivenský / Daniela Piršelová;Jozef Dúbravský] 

 
 

Daniela Piršelová, moderátorka: “Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali pri rannej akcii muža zo 
spišskej obce Studenec. Podozrievajú ho z toho, že spolu s ďalším páchateľom vykonal pred osemnástimi rokmi 
mafiánsku popravu a jeho komplic je už v rukách polície.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Dobre utajená policajná akcia sa začala ráno, kriminalisti počkali, kým 
Vladimír, ktorého chceli zadržať, odvezie deti do školy. Zasiahli hneď potom. Medzi obcami Domaňovce a Klčov 
kriminalisti zastavili toto Suzuki, vodič musel ísť s nimi, auto zostalo stáť na ceste. Policajná hliadka musela 
zabezpečovať, aby sa nestala dopravná nehoda. Medzitým sa v obci Studenec, v dome podozrivého Vladimíra, 
začala domová prehliadka. Trvala niekoľko hodín. Táto aktivita kriminalistov súvisí s vraždou, ktorá sa stala na 
tomto mieste 29. augusta 2001, o život pri nej prišiel významný protagonista spiškonovoveského podsvetia. Emil 
Novotný vtedy zaparkoval auto blízko svojho bytu na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Dvaja muži naň 

začali strieľať. Pri pitve našli v Novotného tele päť projektilov." 
Susedy: “My sme počuli výstrely a automaticky sme utekali na okno. A potom manžel na nás kričal, choďte od 

toho okna preč.” 
“Tu boli kriaky, také nasadené, dookola, to je všetko už povyrezávané. A tuná takto ležal.” 
Jozef Slivenský: “Zadržaný Vladimír bol v čase vraždy susedom zavraždeného, motívom bol boj mafiánov o 

teritórium, ale vraj i spoločný záujem oboch o tú istú ženu. V starostlivosti polície je už aj druhý strelec.” 
Michal Slivka, hovorca prezídia policajného zboru: “22. januára 2019 vyšetrovateľ oboch obvinil z vraždy, na 

Vladimíra M. už spracováva podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny hrozí trest odňatia 
slobody na dvanásť až pätnásť rokov.” 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Prišli silné mrazy 
[22.01.2019; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; R / Aneta Parišková] 

 
 

Aneta Parišková, moderátorka: „Na Slovensku poriadne prituhuje. Okrem juhozápadu Slovenska platia všade 
výstrahy pred mrazom. Pre okresy na severe stredného Slovenska platí dokonca výstraha druhého stupňa. 
Znamená to, že na Orave, Kysuciach, v Brezne, v Spišskej Novej Vsi či v Sabinove môžu teploty klesnúť aj pod 

hranicu mínus dvadsať stupňov. Navyše tam môžu komplikovať dopravu husté hmly. Na niektorých miestach je 
dohľadnosť aj menej ako sedemdesiat metrov.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

28. NAKA zadržala podozrivého z mafiánskej vraždy 
[22.01.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Marie Balážová Melníková / Jana Majeská] 

 
 

Jana Majeská, moderátorka: „Na Spiši zasahovali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. Zaistili muža, 
ktorého spájajú s vraždou mafiánskeho bosa zo Spiša prezývaného Miťo. Vražda sa stala takmer pred 
osemnástimi rokmi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Policajti čakali na podozrivú osobu od štvrtej hodiny ráno, zasiahli až 
okolo ôsmej. Policajní vyšetrovatelia zadržali toto auto s levočskou ešpézetkou na ceste medzi obcami 
Domaňovce a Klčov. Podľa našich informácií by zadržaná osoba mala súvisieť s vraždou zo Spiša spred 



osemnástich rokov. Zaisteným by mal byť Vladimír M. z obce Studenec pod Braniskom v Levočskom okrese. V 
jeho rodinnom dome v Studenci urobili kukláči domovú prehliadku, odkiaľ vyviedli údajného objednávateľa vraždy. 
Dnešná policajná razia má pravdepodobne súvis s vraždou, ktorá sa stala dvadsiateho deviateho augusta v roku 
2001 pred touto bytovkou na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi. Výstrelmi z automatickej pištole tu chladnokrvne 

popravili člena podsvetia tridsaťsedemročného Emila Novotného. Ten bol v podsvetí uznávanou osobou, 
prezývali ho Miťo. Vlastnil Mercedes s ešpézetkou MMMN01. Za touto skratkou mali byť slová mestský mafián 
Miťo Novotný.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Polícia zasahovala na Spiši v súvislosti so starou mafiánskou popravou 
[22.01.2019; aktuality.sk; Krimi; 15:43; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/660200/policia-zasahovala-na-spisi-v-suvislosti-so-starou-mafianskou-
popravou/ 

 
 

Ilustračná snímka. 
Zdroj: PZ SR 
Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 

29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. 
Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 rokov starej vraždy. O akcii 

Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informuje Polícia SR na sociálnej sieti. 
„Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec 

v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, ktorý vtedy vládol 
podsvetiu v Spišskej Novej Vsi,“ informuje polícia. 

Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 
29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. 

„V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov,“ uviedla polícia. Vyšetrovateľ už 
pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. 

„So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,“ dodala polícia. 
[Späť na obsah] 

 
 

30. VÝSTRAHA Dnes v noci ani nevychádzajte: Ľuďom vonku hrozí aj 

ZAMRZNUTIE! 
[22.01.2019; pluska.sk; Správy; 15:41; pem;TASR] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/vystraha-dnes-noci-ani-nevychadzajte-ludom-vonku-
hrozi-aj-zamrznutie 

 
 

Nielen Ružomberská radnica odporúča obyvateľom pre očakávaný silný mráz skrátiť pobyt vonku na 
minimum. Očakáva sa mi mimoriadne studená a mrazivá noc. 

dnes 15:41 
„Na základe varovania, ktoré v utorok vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), čaká 

Ružomberčanov 22. januára veľmi chladná noc. Podľa dostupných predpovedí by mala teplota miestami klesnúť 
pod mínus 20 stupňov Celzia. Takéto mrazy dokážu vážne ublížiť ľudskému organizmu, obzvlášť v nočných 
hodinách,“povedal hovorca mesta Viktor Mydlo. 

Podľa neho mnohí Ružomberčania majú sťažené domové podmienky. „Ak by akýkoľvek občan nášho mesta 
mal problém s prenocovaním, mesto disponuje ubytovňou, ktorá dokáže poskytnúť útočisko každému, kto to 
potrebuje,“ priblížil hovorca s tým, že útulok pre ľudí bez prístrešia sa nachádza na Ulici Scotta Viatora 12 v 
Ružomberku. 

Výstraha druhého stupňa pred mrazom platí podľa SHMÚ až do stredy 23. januára. 
Dnes bude na Slovensku mimoriadne mrazivá noc. 
Internet 
TIETO OKRESY SÚ NAJVIAC OHROZENÉ 
Varovanie pred mrazom platí v okresoch Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský 

Mikuláš, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa, Sabinov, Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Brezno je 

vydaná výstraha druhého stupňa. 

https://www.aktuality.sk/clanok/660200/policia-zasahovala-na-spisi-v-suvislosti-so-starou-mafianskou-popravou/
https://www.aktuality.sk/clanok/660200/policia-zasahovala-na-spisi-v-suvislosti-so-starou-mafianskou-popravou/
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/vystraha-dnes-noci-ani-nevychadzajte-ludom-vonku-hrozi-aj-zamrznutie
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/vystraha-dnes-noci-ani-nevychadzajte-ludom-vonku-hrozi-aj-zamrznutie


Pred nízkymi teplotami varujú meteorológovia výstrahou prvého stupňa okresy Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Detva, Lučenec, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Ilava, 
Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Gelnica, Rožňava, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Snina, 
Stropkov, Svidník , Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Čadca. 

Snežná kalamita v Európe si vyžiadala krutú daň: Len 16-ročného chlapca zmietla lavína! 
Autori:pem, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

31. NAKA zasahovala na Spiši: Objasnia 17 rokov starú mafiánsku popravu?! 
[22.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 15:39; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/793805/naka-zasahovala-na-spisi-objasnia-17-rokov-staru-mafiansku-popravu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 rokov starej vraždy. 
O akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informuje Polícia SR na sociálnej 

sieti. "Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci 

Studenec v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, ktorý 
vtedy vládol podsvetiu v Spišskej Novej Vsi," informuje polícia. 

Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 
29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. „V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 
až 15 rokov,“ uviedla polícia. Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. “So 
Slavomírom S. je vyšetrovateľ v kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,” dodala polícia. 

Foto: 
Zásah na Spiši súvisí s objasňovaním 17 rokov starej mafiánskej popravy (ilustračné foto). Zdroj: 

Facebook/Polícia Slovenskej republiky 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Liptáci prvýkrát doma pravdepodobne 1. februára 
[22.01.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 14:32; Ján Karašinský] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/liptaci-prvykrat-doma-pravdepodobne-1-februara/89109 

 
 

Dlhé čakanie hokejistov Liptovského Mikuláša a tiež ich priaznivcov na premiérový domáci zápas na vlastnom 
štadióne sa čoskoro skončí. 

Momentálne sa finišuje s prípravou ľadovej plochy na mikulášskom zimáku, pričom premiérovo by na ňu mali 
hráči MHK 32 v súťažnom zápase vykorčuľovať 1. februára proti Detve. 

„Aj posledné týždne sa na štadióne intenzívne pracuje. Už to však nie sú žiadne stavebné úpravy, ale skôr ide 
o administratívne veci, ktoré je potrebné ešte dotiahnuť. Reálnym termínom prvého domáceho zápasu je 1. 
február. Verím, že tento dátum už zostane v platnosti a budeme si môcť užiť prvý zápas v zrekonštruovanom 
štadióne,“ povedal Ján Laco, spolumajiteľ spoločnosti JL aréna, ktorá je prevádzkovateľom zimného štadióna. 

Kvôli čiastočnej rekonštrukcii 51-ročného zimného štadióna odohrali Liptáci všetky doterajšie zápasy na 
klziskách súperov, respektíve v dočasnom útočisku v Spišskej Novej Vsi. Dve stretnutia odohrali aj v Žiline. V 

predošlých mesiacoch prešla kompletnou prestavbou severná časť štadióna a zároveň došlo aj k rekonštrukcii 
strechy. 

„Tešíme sa, že plánovaná rekonštrukcia zimného štadióna sa blíži ku koncu a pravdepodobne už nasledujúci 
týždeň bude štadión sprevádzkovaný. Tieto posledné kroky bývajú vždy najzdĺhavejšie, no zároveň ich je aj 
najmenej vidieť. Ide o rôznu administratívu, dokumentáciu či prípravu infografiky. Verím, že už budúci týždeň 
bude všetko ukončené a štadión bude prichystaný tak, aby mohli korčuliari po prvýkrát vykorčuľovali na ľadovú 
plochu,“ povedal Jozef Kasanický, riaditeľ spoločnosti JL aréna. 

Liptáci by tak na vlastnom ľade mali v základnej časti odohrať päť zápasov. Okrem stretnutia s Detvou pôjde 
aj o súboje s Nitrou (3. február), Miškovcom (13. február), Novými Zámkami (17. február) a Popradom (24. 
február). 

Vlastníkom zimného štadióna je mesto Liptovský Mikuláš, pričom s rekonštrukciou štadióna sa začalo ešte v 
polovici mája. Prvá hlavná etapa rekonštrukcie bola ukončená do konca novembra. Keďže sa však našli financie 
aj na menšiu druhú etapu, vďaka ktorej môže byť štadión k dispozícii ako celok a používaný bez obmedzení, 
došlo v nadväznosti na ňu k posunu jednotlivých úkonov a termínov. 

Sledujte hokejové prenosy naživo 

https://www.cas.sk/clanok/793805/naka-zasahovala-na-spisi-objasnia-17-rokov-staru-mafiansku-popravu/
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/liptaci-prvykrat-doma-pravdepodobne-1-februara/89109


s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Zásah NAKA na Spiši 
[22.01.2019; TV TA3; Žurnál; 12:00; Jozef Slivenský / Gabriela Marchevská] 

 
 

Gabriela Marchevská, moderátorka: “Na Spiši zasahuje Národná kriminálna agentúra. Ráno jej príslušníci 
zadržali jedného muža a práve teraz podľa našich informácií vykonávajú domové prehliadky. Policajné prezídiu to 
zatiaľ nepotvrdilo, no prípad, na ktorom kriminalisti pracujú, podľa všetkého súvisí s mafiánskou vraždou starou 
osemnásť rokov.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3, (telefonát): "Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry spoločne s policajnými 
posilami z Prešovského kraja začali akciu ráno. Okolo ôsmej hodiny zastavili na ceste medzi obcami Domaňovce 
a Klčov tmavé Suzuki, jeho vodič musel ísť s nimi a auto zostalo stáť na ceste. Je pri ňom policajná hliadka, 
pretože auto stojí na mieste, kde je prekážkou cestnej premávky a ľahko by sa pri ňom mohla stať dopravná 
nehoda. 

Súbežne s touto časťou policajnej akcie sa začala domová prehliadka v obci Studenec. Podľa našich 
informácií to súvisí s prípadom vraždy v roku 2001, stala sa v Spišskej Novej Vsi na Jilemnického ulici na 

sídlisku Mier a obeťou bol muž zastávajúci dôležitú úlohu v miestnom podsvetí Emil Novotný. Keď 29. augusta 
2001 pred polnocou vystúpil zo svojho auta a kráčal k vchodu bytovky, ktosi naň začal strieľať. Pri pitve našli v 
jeho tele päť nábojníc. Vraha aj objednávateľa polícia hľadala roky, no neúspešne. Akým spôsobom muž, ktoré 
dnes medzi Domaňovcami a Klčovom zadržali, s prípadom súvisí, ešte nevieme. Policajné prezídium zatiaľ 
informácie neposkytlo." 

[Späť na obsah] 

 
 

34. V Británii pátrajú po 16-ročnej Slovenke 
[22.01.2019; aktuality.sk; Zahraničné správy; 11:51; Redakcia] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/660086/v-britanii-patraju-po-16-rocnej-slovenke/ 

 
 

Pamelu Horváthovú videli naposledy 18. decembra. 
Britská polícia pátra po 16-ročnej Pamele Horváthovej zo slovenskej komunity žijúcej v Sheffielde. Z 

odvolaním sa na informácie miestnej polície o tom informovala TV Joj. 
Z informácií, ktoré Briti získali počas vyšetrovania, vyplýva, že mladej žene hrozí nebezpečenstvo. Krajania, 

ktorí by mali vedomosti o tom, kde sa Pamela Horváthová nachádza, majú zavolať políciu 
Výzva o pomoc pri pátraní po nezvestnej Slovenke: 
Pamela Horváthová podľa informácií TV Joj pochádza z obce Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. 

Naposledy ju zachytila bezpečnostná kamera, keď odchádzala zo strednej školy v Shefielde. 
Napriek opakovaným výzvam polície, sa Slovenku v cudzine zatiaľ nepodarilo nájsť. Dosiaľ sa neozvala ani 

rodičom a kamarátom. 
Posledné známe zábery, na ktorých vidieť nezvestnú Pamenu Horváthovú: 

[Späť na obsah] 

 
 

35. V Spišskom Podhradí zadržali muža podozrivého z mafiánskej vraždy spred 

18 rokov 
[22.01.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 11:38; Redakcia] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1951763 

 
 

Vladimír Mulík mal mať prsty vo vražde Emila Miťa Novotného, ktorého zavraždili 29. augusta 2001 v 
Spišskej Novej Vsi pred domom na Jilemnického ulici. 

Tweet 
V Spišskom Podhradí zadržali muža podozrivého z mafiánskej vraždy spred 18 rokov. 

https://www.aktuality.sk/clanok/660086/v-britanii-patraju-po-16-rocnej-slovenke/
http://www.tvnoviny.sk/a/1951763


Vladimír Mulík mal mať prsty vo vražde Emila Miťa Novotného, ktorého zavraždili 29. augusta 2001 v 
Spišskej Novej Vsi pred domom na Jilemnického ulici. 

Podľa facebookového profilu, ktorý sa venuje slovenskej mafii, na mieste činu a pri pitve našli vtedy spolu päť 
nábojníc a päť projektilov z automatickej pištole kalibru 7,65 mm. 

Dôvodom vraždy mal byť údajne konkurenčný boj v podsvetí. 
Protizločinecká jednotka NAKA zadržala Mulíka dnes ráno v dome v Spišskom Podhradí. 
Na mieste je štáb TV Markíza, viac v Televéznych novinách. 
Tweet 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Objasnili mafiánsku vraždu spred 18 rokov. Miťa mali "dať dole“ kvôli 

diskotéke a frajerke 
[22.01.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 11:38; SPIŠSKÉ PODHRADIE/TV Markíza] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1951763 

 
 

Muž, ktorý skončil v putách, mal byť podľa informácií televízie Markíza priamym vykonávateľom popravy 
niekdajšieho miestneho bossa. 

Tweet 
Policajti objasnili mafiánsku vraždu na Spiši spred 18-tich rokov. Ráno tam zadržali miestneho podnikateľa. 
Muž, ktorý skončil v putách, mal byť podľa informácií televízie Markíza priamym vykonávateľom popravy 

niekdajšieho miestneho bossa. 
Muža poznajú miestni ako podnikateľa v oblasti stavebníctva či tajomníka združenia chovateľov poštových 

holubov. Vladimíra Mulika policajti protizločineckej jednotky NAKA podozrievajú z vraždy miestneho mafiána 
Emila Miťa Novotného. 

Muža zadržali na ceste medzi Domaňovcami a Klčovom. Okolie Spišského Podhradia sa hemžilo tmavými 
autami so značkami z celého kraja. Prehľadávali dom aj dvor. 

Vladimír Mulik a jeho kamarát mali byť priamymi vykonávateľmi vraždy. Novotného (†37) zastrelili v lete pred 
18-timi rokmi na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Bolo krátko pred polnocou. Zaparkoval auto a spravil 

len pár krokov. 
Na miestneho mafiána vraj strieľali z dvoch zbraní. Zasiahli ho piatimi guľkami. V hlave mal dve rany istoty. 

Motívom vraždy mal byť konkurenčný boj. 
„Po poslednom výstrele utiekli smerom ku garážam k chatovej oblasti," povedal hovorca Prezídia policajného 

zboru Michal Slivka. 
Emil Novotný vlastnil podľa facebookového profilu, ktorý sa venuje slovenskej mafii, niekoľko podnikov - 

reštaurácie aj cukrárne. Prevádzkovať chcel aj diskotéku v centre mesta a práve tá sa mala stať dôvodom sporu. 
Vladimír Mulik ju chcel tiež a podľa polície mal vraj záujem aj o čosi iné - o Novotného partnerku. Jedinú cestu 
zrejme videl v odstránení silného konkurenta. Pred streľbou ho vraj sledoval. 

Miťo, ako ho prezývali, patril do spišskonovoveského podsvetia a v hierarchii stál pomerne vysoko. Práve jeho 
ľudia dohliadali na určitú časť okresu. Za ochranu pýtali výpalné. Novotného si miestni pamätajú aj podľa jeho 
špeciálnej poznávacej značky na luxusnom aute. Tri M-ká a N-ko boli skratkou, ktorá znamenala Mestský mafián 
Miťo Novotný. 

„Vyšetrovateľ oboch mužov obvinil z vraždy, za čo im hrozí v prípade dokázania viny 15 až 20 rokov. Na 
Vladimíra M. spracuje návrh na vzatie do väzby," dodal Slivka. 

Aj tento prípad môže byť ukážkou toho, že zločinci si nikdy nemôžu byť ničím istí. Kto policajtom odhal il 
podrobnosti jasné nie je, no v našich väzniciach je ešte stále niekoľko bývalých gangstrov, ktorí si veľa pamätajú 
a za výhody poskytnú dôležité svedectvá. 

Na mieste je štáb TV Markíza, viac v Televíznych novinách. 
Tweet 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

37. PRÁVE TERAZ Obrovský ÚLOVOK: Po 18 rokoch dolapili vraha obávaného 

MAFIÁNA! 
[22.01.2019; pluska.sk; Krimi; 11:16; tim;pem] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/prave-teraz-obrovsky-ulovok-18-rokoch-dolapili-vraha-obavaneho-mafiana 

http://www.tvnoviny.sk/a/1951763
https://www1.pluska.sk/krimi/prave-teraz-obrovsky-ulovok-18-rokoch-dolapili-vraha-obavaneho-mafiana


 
 

Skvelá práca polície a vyšetrovateľov. Dnes sa im podarilo zadržať osobu podozrivú z vraždu niekdajšieho 
bossa spišskonovoveského podsvetia. 

dnes 11:16Policajti objasnili mafiánsku vraždu starú takmer 18 rokov. Dnes prebehla veľká policajná akcia a 
razia, pri ktorej zadržali muža. Bolo to na ceste pred obcou Domaňovce v okrese Levoča. 

Nájdené pozostatky zavraždeného majú patriť vysokopostavenému členovi podsvetia v Spišskej Novej Vsi a 

okolí, Emilovi Novotnému. Zavraždili ho v lete 2001. 
Zadržaného muža polícia predviedla na výsluch a naša redaktorka Ingrid Timková zisťuje podrobnosti. 
Pri Dunajskej Strede vykopali telo: Je možné, že patrí obeti MAFIÁNSKYCH vrážd z 90. rokov! 
Autori:tim, pem 

[Späť na obsah] 

 
 

38. V stredisku Ski centrum Mraznica vznikla krytá ľadová plocha 
[22.01.2019; dobrenoviny.sk; 09:25; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/153283/v-stredisku-ski-centrum-mraznica-vznikla-kryta-ladova-plocha 

 
 

Kým sa väčšina lyžiarskych stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo 
približne 15 centimetrov prírodného snehu. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Branislav Račko 
Hnilčík 22. januára (TASR) - Krytá ľadová plocha pribudla v tomto roku v areáli lyžiarskeho a rekreačno-

športového strediska Mraznica v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves. TASR o jej výstavbe a ďalších 

aktivitách strediska informoval jeho prevádzkovateľ Milan Ptáček. 
“S výstavbou sme začali vlani v lete. Ľadová plocha má rozmery 30 x 15 metrov. V lete bude hala s rozmermi 

20 x 40 metrov multifunkčná, slúžiť bude napríklad na florbal či tenis,” povedal s tým, že aktuálne je ľad 
zabezpečovaný vlastnou elektrárňou, ktorou stredisko disponuje. “Prevádzkovať plochu z elektrickej siete by sme 
si nemohli dovoliť,” uviedol. 

Ski centrum Mraznica bude o niekoľko dní prostredníctvom organizácie Košice Región Turizmus jedným z 
cieľov zimnej edície Ľadového expresu. Zo stanice Nálepkovo bude zabezpečená kyvadlová autobusová 
doprava. “Pre deti staviame aj ľadové sochy či bludiská. Myslím, že keď tu začnú dochádzať aj návštevníci z 
iných miest, napríklad z Košíc, bude to mať obrovský význam,” povedal Ptáček. 

Podľa jeho slov sa lyžiarskemu stredisku podarilo získať peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
“Vybudovali sme okrem iného napríklad už aj časť zasnežovania. Tento rok by sme mali začať finálnu etapu, 
ktorou je výstavba menšieho akvaparku,” uviedol. Jeho vykurovanie má byť zabezpečené prostredníctvom 
spomínanej elektrárne, resp. odpadového tepla. 

Kým sa väčšina lyžiarskych stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo 
približne 15 centimetrov prírodného snehu. “Niekde máme len desať centimetrov prírodného snehu, všetko 
ostatné na zjazdovkách je technický sneh. Perinbaba nás obišla, ale tu je taká zvláštna klíma, úplne iné prúdenie. 
Keď nikde nie je sneh, tak my ho naopak máme,” uzavrel Ptáček. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

39. Prebehol zásah NAKA: Policajti boli v akcii aj v Spišskej Novej Vsi! 
[22.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prebehol-zasah-naka-policajti-boli-v-akcii-aj-v-spisskej-novej-vsi-320666 

 
 

Muži zákona na sociálnej sieti uviedli, že na Spiši dnes od rána zasahovala Národná kriminálna agentúra 
(NAKA). 

Polícia na facebooku ďalej informovala, že muži zákona zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v 
Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese. „Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou 
vraždou Emila N., ktorý vtedy vládol podsvetiu v Spišskej Novej Vsi. Vyšetrovateľ z nej práve obvinil dve osoby,“ 

uviedla dnes popoludní polícia. 
„29. augusta 2001 mal Vladimír M. čakať na svoju obeť na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so 

Slavomírom S. Pár minút pred polnocou dorazil domov očakávaný Emil N. Keď vystúpil zo svojho Mercedesu, 
mali k nemu pristúpiť Vladimír M. a Slavomír S. Z dvoch zbraní zaznelo päť výstrelov. Na zemi zostalo 

https://www.dobrenoviny.sk/c/153283/v-stredisku-ski-centrum-mraznica-vznikla-kryta-ladova-plocha
https://spisska.dnes24.sk/prebehol-zasah-naka-policajti-boli-v-akcii-aj-v-spisskej-novej-vsi-320666


rozstrieľané telo Emila N. s ranami kalibru 7,65 mm. Keď doznela posledná rana, útočníci bežali k neďalekým 
garážam smerom do záhradkárskej oblasti, kde zmizli v tme,“ píše ďalej polícia na sociálnej sieti. 

Muži zákona doplnili, že vyšetrovateľ oboch dnes obvinil z vraždy, za ktorú im v prípade dokázania viny hrozí 
trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 

„Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v 
kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,“ dodala polícia. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
" " 
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40. Štyri stredné školy v Košickom kraji majú nových riaditeľov 
[22.01.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22035356/styri-stredne-skoly-v-kosickom-kraji-maju-novych-riaditelov.html 

 
 

Dve riaditeľky a dvaja riaditelia si od župana prevzali menovacie dekréty. 
KOŠICE. Dve riaditeľky a dvaja riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja (KSK) si v utorok prevzali menovacie dekréty z rúk predsedu kraja Rastislava Trnku. 
Vedenie škôl na ďalších päť rokov vzišlo z výberových konaní. 
Novou riaditeľkou košickej Strednej odbornej školy (SOŠ) automobilovej je Jana Vargová a riaditeľom SOŠ v 

Košiciach - Šaci Peter Smolnický. 
Na riaditeľskej stoličke v Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Michalovciach pokračuje Dušan Žaludko a na 

Gymnáziu na Opatovskej ceste v Košiciach Lenka Hézselyová. 
Poverovací dekrét si prevzala Jana Fukerová, ktorá je poverená vedením Jazykovej školy na Javorovej v 

Spišskej Novej Vsi. 

“Stalo sa tak z dôvodu, že výberové konanie na riaditeľa bolo neúspešné. Školu povedie dovtedy, kým 
nebude vymenovaný nový riaditeľ, ktorého určí úspešné výberové konanie,” informovala hovorkyňa predsedu 
KSK Anna Činčárová. 

Trnka: Riaditeľom prajem veľa energie 
Kandidátov na riaditeľov navrhli jednotlivé rady škôl. 
“Len ťažko môžeme ponúkať kvalitné vzdelanie bez odborného a svedomitého vedenia škôl. Práve školstvo 

považujeme za jednu z kľúčových oblastí, ktoré sú v našej kompetencii. Aj preto sa snažíme k výberu vedúcich 
zamestnancov škôl pristupovať zodpovedne. Novým riaditeľom prajem veľa energie a síl a verím, že ich výber 
prispeje ku skvalitneniu vzdelávania a výchovy študentov,” uviedol Trnka. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Video: NAKA zasahovala na Spiši, v prípade starej vraždy mafiána 

Novotného zadržala muža 
[22.01.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Webnoviny.sk - Video: NAKA zasahovala na Spiši;v prípade starej 

vraždy mafiána Novotného zadržala muža © SITA] 

 
https://www.24hod.sk/video-naka-zasahovala-na-spisi-v-pripade-starej-vrazdy-mafiana-novotneho-
zadrzala-muza-cl648149.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Tagy: NAKA Národná kriminálna agentúra policajný zásah 
Na Spiši od utorkového rána zasahovala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ako polícia informuje na 

sociálnej sieti, policajti zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej … 
BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) - Na Spiši od utorkového rána zasahovala Národná kriminálna 

agentúra (NAKA). Ako polícia informuje na sociálnej sieti, policajti zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré 
priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese. “Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov 

starou vraždou. Vyšetrovateľ z nej práve obvinil dve osoby,” uvádza polícia. 
Chcel prebrať jeho biznis aj priateľku 
Prípad sa týka Emila Novotného, ktorý podľa polície "pred 18 rokmi vládol podsvetiu v Spišskej Novej Vsi“. 

”Žil najmä z výpalného, úžery a vymáhania. V pláne mal prevádzkovať aj budúcu diskotéku, ktorá by mu zarobila 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22035356/styri-stredne-skoly-v-kosickom-kraji-maju-novych-riaditelov.html
https://www.24hod.sk/video-naka-zasahovala-na-spisi-v-pripade-starej-vrazdy-mafiana-novotneho-zadrzala-muza-cl648149.html
https://www.24hod.sk/video-naka-zasahovala-na-spisi-v-pripade-starej-vrazdy-mafiana-novotneho-zadrzala-muza-cl648149.html


ďalšie peniaze," informuje polícia s tým, že jeho postavenie v podsvetí mu pravdepodobne závidel Vladimír M. 
(57). 

Ten mal záujem prebrať Novotnému nielen jeho biznis, ale aj jeho priateľku. “Jedinú cestu, ako to dosiahnuť, 
zrejme videl v odstránení silného konkurenta,” konštatuje polícia s tým, že obvinený obeť niekoľko dní sledoval, 
aby zistil jeho každodenný režim. 

Usmrtili ho piatimi strelami 
Následne 29. augusta 2001 čakal na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so Slavomírom S. (44). 

Po tom, ako pár minút pred polnocou vystúpil Emil Novotný pred svojím domom z Mercedesu, Vladimír M. a 
Slavomír S. ho usmrtili piatimi strelami a ušli, informuje polícia. 

Vyšetrovateľ oboch obvinil z vraždy, za ktorú im v prípade dokázania viny hrozí trest 12 až 15 rokov väzenia. 
“Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M . So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v 
kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,” dodal polícia na facebookovej stránke. 

Zdroj: Webnoviny.sk - Video: NAKA zasahovala na Spiši, v prípade starej vraždy mafiána Novotného zadržala 
muža © SITA Všetky práva vyhradené. 

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 
vyhradené. 

Tagy: NAKA Národná kriminálna agentúra policajný zásah 
[Späť na obsah] 

 
 

42. HK Poprad chce spolupracovať s Kežmarkom 
[22.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378272/hk-poprad-chce-spolupracovat-s-kezmarkom/ 

 
 

Počas uplynulej sezóny účastník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Poprad úzko spolupracoval s 
prvoligovým tímom HK Spišská Nová Ves, ktorý fungoval ako farma prvoligistu. Kluby spolupracujú aj naďalej, 

ale už v neformálnej rovine. HK Poprad preto hľadá ďalšieho partnera na spoluprácu. 
Mohol by ním byť nový klub so sídlom v neďalekom Kežmarku. “Z historického a lokálneho hľadiska si vieme 

predstaviť spoluprácu s Kežmarkom. Novovzniknutý klub je aj vďaka jeho personálnemu zloženiu už v súčasnosti 
pripravený fungovať podľa nami preferovaných hodnôt, akými sú transparentnosť a profesionalita,” povedal pre 
oficiálny web “kamzíkov” riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi. 

“Už prebiehajú prvé diskusie. Klub zastrešuje personálne Martin Klempa, ktorý je bývalým popradským 
hráčom a pôsobil aj v Kežmarku. Máme s ním nadštandardné vzťahy a vzájomne sme si nápomocní. U nás je 
stále vítaný. Nemenej dôležitým členom je pán Martin Griglák, ktorý je dlhoročným partnerom HK Poprad, má 
množstvo manažérskych skúseností a spolupráca s ním prebieha na vysokej úrovni. Opomenúť nemožno ani 
pána Gabriela Kaprála,” priblížil Jurinyi. 

Predstavy o spolupráci sú v rámci mládeže aj seniorského mužstva. “Už v minulosti dochádzalo k výmenám 
hráčov, odchovanci Kežmarku pôsobili v Poprade a naopak. Poprad by sa mohol podieľať aj na spolufinancovaní 
farmárskeho tímu pôsobiaceho v 1. lige,” dodal riaditeľ aktuálne štvrtého tímu v tabuľke Tipsport ligy. 

HK Poprad Zdroj: TASR 
Hokej v Kežmarku prechádza náročným obdobím. Napriek tomu v novom klube veria, že svitá na lepšie časy. 

“Aktuálne máme predprípravku, tretí a štvrtý ročník. Klub MHK Kežmarok nám nedovolil dohrať súťaž tretiakov a 
štvrtákov. Vedenie nás neoslovilo s možnosťou dohrať ročník pod ich hlavičkou, ani nevieme za akých okolností 
by mohlo dôjsť k dohode. Riešime to formou prípravných zápasov. Táto situácia nás veľmi mrzí. Je smutné, že v 
konečnom dôsledku na to doplácajú deti,” hodnotí tréner Klempa. 

Kežmarčania vidia spoluprácu s Popradom ako rozumný krok vpred. “Vieme si to predstaviť, sme na to aj 
odkázaní pre obmedzený počet detí. Aj teraz si určitou formou pomáhame,” doplnil Klempa. 

“Chceme rozvíjať všetky ročníky a vychovávať hráčov. Potrebujeme k tomu aj úzku spoluprácu s inými klubmi. 
Mnoho vynikajúcich hráčov z Kežmarku začalo hrať extraligu a dostalo sa na vyššiu úroveň vďaka Popradu. 
Základná idea je, aby sme vytvárali deťom čo najlepšie a najprofesionálnejšie podmienky,” opisuje Gabriel 
Kaprál. 

Verí, že nový klub si získa dôveru rodičov mladých hokejistov, ale i sponzorov. “Tlak rodičov a nedôvera vo 
vedenie starého klubu nás spojila v to, aby sme začali pracovať pod vlastnou hlavičkou a s vlastnou ideológiou. 
Dúfame aj v podporu mesta Kežmarok,” uzavrel Kaprál. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. HK Poprad chce spolupracovať s Kežmarkom 
[22.01.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 
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Hokej v Kežmarku prechádza náročným obdobím. Veria v lepšie časy. 
POPRAD. Počas uplynulej sezóny účastník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Poprad úzko 

spolupracoval s prvoligovým tímom HK Spišská Nová Ves, ktorý fungoval ako farma prvoligistu. 

Kluby spolupracujú aj naďalej, ale už v neformálnej rovine. 
HK Poprad preto hľadá ďalšieho partnera na spoluprácu. 
Mohol by ním byť nový klub so sídlom v neďalekom Kežmarku. 
Transparentnosť a profesionalita 
“Z historického a lokálneho hľadiska si vieme predstaviť spoluprácu s Kežmarkom. Novovzniknutý klub je aj 

vďaka jeho personálnemu zloženiu už v súčasnosti pripravený fungovať podľa nami preferovaných hodnôt, akými 
sú transparentnosť a profesionalita,” povedal pre oficiálny web “kamzíkov” riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi. 

“Už prebiehajú prvé diskusie. Klub zastrešuje personálne Martin Klempa, ktorý je bývalým popradským 
hráčom a pôsobil aj v Kežmarku. Máme s ním nadštandardné vzťahy a vzájomne sme si nápomocní. U nás je 
stále vítaný. Nemenej dôležitým členom je pán Martin Griglák, ktorý je dlhoročným partnerom HK Poprad, má 
množstvo manažérskych skúseností a spolupráca s ním prebieha na vysokej úrovni. Opomenúť nemožno ani 
pána Gabriela Kaprála,” priblížil Jurinyi. 

Predstavy o spolupráci sú v rámci mládeže aj seniorského mužstva. 
“Už v minulosti dochádzalo k výmenám hráčov, odchovanci Kežmarku pôsobili v Poprade a naopak. Poprad 

by sa mohol podieľať aj na spolufinancovaní farmárskeho tímu pôsobiaceho v 1. lige,” dodal riaditeľ aktuálne 
štvrtého tímu v tabuľke Tipsport ligy. 

Veria v lepšie časy 
Hokej v Kežmarku prechádza náročným obdobím. 
Napriek tomu v novom klube veria, že svitá na lepšie časy. 
“Aktuálne máme predprípravku, tretí a štvrtý ročník. Klub MHK Kežmarok nám nedovolil dohrať súťaž 

tretiakov a štvrtákov. Vedenie nás neoslovilo s možnosťou dohrať ročník pod ich hlavičkou, ani nevieme za akých 
okolností by mohlo dôjsť k dohode. Riešime to formou prípravných zápasov. Táto situácia nás veľmi mrzí. Je 
smutné, že v konečnom dôsledku na to doplácajú deti,” hodnotí tréner Klempa. 

Kežmarčania vidia spoluprácu s Popradom ako rozumný krok vpred. 
“Vieme si to predstaviť, sme na to aj odkázaní pre obmedzený počet detí. Aj teraz si určitou formou 

pomáhame,” doplnil Klempa. 
Dôvera rodičov aj sponzorov 
“Chceme rozvíjať všetky ročníky a vychovávať hráčov. Potrebujeme k tomu aj úzku spoluprácu s inými klubmi. 

Mnoho vynikajúcich hráčov z Kežmarku začalo hrať extraligu a dostalo sa na vyššiu úroveň vďaka Popradu. 
Základná idea je, aby sme vytvárali deťom čo najlepšie a najprofesionálnejšie podmienky,” opisuje Gabriel 
Kaprál. 

Verí, že nový klub si získa dôveru rodičov mladých hokejistov, ale i sponzorov. 
“Tlak rodičov a nedôvera vo vedenie starého klubu nás spojila v to, aby sme začali pracovať pod vlastnou 

hlavičkou a s vlastnou ideológiou. Dúfame aj v podporu mesta Kežmarok,” uzavrel Kaprál. 
[Späť na obsah] 

 
 

44. FOTO Policajti vyriešili mafiánsku vraždu bossa spišskonovoveského 

podsvetia spred 17 rokov 
[22.01.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1766897/FOTO-Policajti-vyriesili-mafiansku-vrazdu-bossa-
spisskonovoveskeho-podsvetia-spred-17-rokov 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Od brutálnej popravy niekdajšieho bossa spišskonovoveského podsvetia uplynulo 

viac ako 17 rokov. Dnes ráno ale v rukách polície skončila podozrivá osoba, ktorá má mať tento čin na svedomí. 
Topky.sk o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. 

Na Spiši dnes od rána zasahovala národná kriminálna agentúra. „Policajti zadržali jednu osobu a prehľadali 
viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 

rokov starou vraždou. Vyšetrovateľ z nej práve obvinil dve osoby,“ informovala polícia. 
Chladnokrvná likvidácia v tom čase 37-ročného spišskonovoveského súkromného podnikateľa a bossa 

tamojšieho podsvetia Emila Novotného, prezývaného Miťo, sa udiala 29. augusta v roku 2001 asi desať minút 
pred polnocou. 

Zdroj: FB/Slovenská mafia 
Vladimír Miťovi závidel vysoké postavenie i partnerku 
Miťovo postavenie, ktorý žil najmä z výpalného, úžery a vymáhania, mal podľa slov hovorcu závidieť Vladimír 

M. (57). „Mal mať záujem prebrať nielen jeho biznis, ale aj jeho priateľku. Jedinú cestu, ako to dosiahnuť, zrejme 

https://www.topky.sk/cl/100370/1766897/FOTO-Policajti-vyriesili-mafiansku-vrazdu-bossa-spisskonovoveskeho-podsvetia-spred-17-rokov
https://www.topky.sk/cl/100370/1766897/FOTO-Policajti-vyriesili-mafiansku-vrazdu-bossa-spisskonovoveskeho-podsvetia-spred-17-rokov


videl v odstránení silného konkurenta. Preto ho mal niekoľko dní sledovať, aby zistil jeho každodenný režim,“ 
vysvetlil Slivka. 

V onen deň mal čakať na svoju obeť na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so Slavomírom S. (44). 

Pár minút pred polnocou dorazil domov očakávaný Emil Novotný. Keď vystúpil zo svojho mercedesu, mali k nemu 
pristúpiť Vladimír M. a Slavomír S. Z dvoch zbraní zaznelo päť výstrelov. Na zemi zostalo Miťovo rozstrieľané telo 
s ranami kalibru 7,65 mm. Keď doznela posledná rana, útočníci bežali k neďalekým garážam smerom do 
záhradkárskej oblasti, kde zmizli v tme. 

Zdroj: FB/Slovenská mafia 
Slivka priblížil, že vyšetrovateľ oboch práve obvinil z vraždy, za ktorú im v prípade dokázania viny hrozí trest 

odňatia slobody na 12 až 15 rokov. „Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. so 
Slavomírom S.,“ dodal. 

Zdroj: FB/Slovenská mafia 
Miťovi ľudia “obhospodarovali” istú časť okresu a spolu s dvoma ďalšími skupinami mali mesto i jeho okolie 

pod kontrolou. Podnikatelia platili za “ochranu” vždy jednej partii výpalníkov, takže k sporom o teritórium 
nedochádzalo. Ak sa v nejakom zábavnom podniku strhla bitka, jeho majiteľ spravidla nevolal políciu, ale členov 
miestnej mafie. 

Pre Miťa to predstavovalo slušný balík peňazí. Keď si na dopravnom inšpektoráte zadovážil na svoje luxusné 
BMW za desaťtisícový poplatok špeciálnu EČV - MMMN1 - bol to jeden z prejavov jeho samoľúbosti. Aj 
školopovinné deti v Spišskej Novej Vsi vedeli, že za tajomnou skratkou sa ukrývajú slová: Mestský Mafián Miťo 

Novotný. Toto vozidlo však pár týždňov pred popravou, pri ktorej lúpežný motív polícia takmer s istotou vylúčila, 
nepoužíval. Údajne ho chcel predať istému Košičanovi. 

Miťo si potom zaobstaral mercedes, v ktorom sa viezol aj krátko pred svojou smrťou. Auto patrilo istej žene z 
Bánoviec nad Bebravou, bolo kúpené na lízing a zatiaľ nebolo na neho prepísané, informuje facebooková stránka 
Slovenská mafia. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Zásah NAKA na východe Slovenska: Ide o vraždu starú 17 rokov 
[22.01.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; redakcia/MD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/407104-zasah-naka-na-vychode-slovenska-ide-o-vrazdu-staru-17-rokov 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Na Spiši v obci Studenec v Levočskom okrese od utorňajšieho rána zasahovala 

NAKA pre starú mafiánsku vraždu, ktorá sa mala stať pred 17 rokmi. Počas zásahu zadržali jednu osobu, pričom 
vyšetrovateľ v tomto prípade už obvinil dve osoby. 

7 fotografií 
Zásah NAKA na východe Slovenska: Ide o vraždu starú 17 rokov 
“Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou. Vyšetrovateľ z nej práve obvinil dve osoby,” uviedla 

polícia. Prípad sa týka Emila Novotného, ktorý podľa polície "pred 18 rokmi vládol podsvetiu v Spišskej Novej 
Vsi“. ”Žil najmä z výpalného, úžery a vymáhania. V pláne mal prevádzkovať aj budúcu diskotéku, ktorá by mu 

zarobila ďalšie peniaze," informuje polícia s tým, že jeho postavenie v podsvetí mu mal závidieť 57- ročný 
Vladimír M., no nie len to. Mal mať totiž záujem prebrať Novotnému nielen jeho biznis, ale aj jeho priateľku. 
“Jedinú cestu, ako to dosiahnuť, zrejme videl v odstránení silného konkurenta,” konštatuje polícia s tým, že 
obvinený obeť niekoľko dní sledoval, aby zistil jeho každodenný režim. 

Následne 29. augusta 2001 čakal na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so 44- ročným 

Slavomírom S.. Po tom, ako pár minút pred polnocou vystúpil Emil Novotný pred svojím domom z Mercedesu, 
Vladimír M. a Slavomír S. ho mali usmrtiť piatimi strelami a následne podľa informácií polície ujsť. 

Vyšetrovateľ oboch obvinil z vraždy, za ktorú im v prípade dokázania viny hrozí trest 12 až 15 rokov väzenia. 
“Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M . So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v 
kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,” dodal polícia. 

V prípade Mariana Kočnera získala NAKA lístočky z väzenia. Pozrite si reportáž: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/Polícia SR 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Video: NAKA zasahovala na Spiši, v prípade starej vraždy mafiána 

Novotného zadržala muža 
[22.01.2019; webnoviny.sk; Krimi správySpišská Nová VesKrimi správy z lokality Spišská Nová Ves; 00:00; 

SITA] 
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https://www.webnoviny.sk/video-naka-zasahovala-pre-staru-mafiansku-vrazdu-policajti-zadrzali-jednu-
osobu/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Ako polícia informuje na sociálnej sieti, policajti zadržali jednu 

osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese, 22. januára 

2019. 
BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Na Spiši od utorkového rána zasahovala Národná kriminálna 

agentúra (NAKA). Ako polícia informuje na sociálnej sieti, policajti zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré 
priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese. „Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov 

starou vraždou. Vyšetrovateľ z nej práve obvinil dve osoby,“ uvádza polícia. 
Prípad sa týka Emila Novotného, ktorý podľa polície „pred 18 rokmi vládol podsvetiu v Spišskej Novej Vsi“. 

„Žil najmä z výpalného, úžery a vymáhania. V pláne mal prevádzkovať aj budúcu diskotéku, ktorá by mu zarobila 
ďalšie peniaze,“ informuje polícia s tým, že jeho postavenie v podsvetí mu pravdepodobne závidel Vladimír M. 
(57). 

Ten mal záujem prebrať Novotnému nielen jeho biznis, ale aj jeho priateľku. „Jedinú cestu, ako to dosiahnuť, 
zrejme videl v odstránení silného konkurenta,“ konštatuje polícia s tým, že obvinený obeť niekoľko dní sledoval, 
aby zistil jeho každodenný režim. 

Následne 29. augusta 2001 čakal na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so Slavomírom S. (44). Po 
tom, ako pár minút pred polnocou vystúpil Emil Novotný pred svojím domom z Mercedesu, Vladimír M. a 
Slavomír S. ho usmrtili piatimi strelami a ušli, informuje polícia. 

Vyšetrovateľ oboch obvinil z vraždy, za ktorú im v prípade dokázania viny hrozí trest 12 až 15 rokov väzenia. 
„Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M . So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v 
kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,“ dodal polícia na facebookovej stránke. 

[Späť na obsah] 

 
 

47. Na Spiši zasahovala NAKA, objasnila starú vraždu mafiánskeho bosa 
[22.01.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/499413-zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovanim-17-rokov-starej-
mafianskej-popravy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 rokov starej vraždy. O akcii 
Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informuje Polícia SR na sociálnej sieti. 

„Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec 

v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, ktorý vtedy vládol 
podsvetiu v Spišskej Novej Vsi,“ informuje polícia. 

Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 
29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. 

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov, uviedla polícia. Vyšetrovateľ už 
pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. „So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v kontakte a budú s ním 
vykonané ďalšie procesné úkony,“ dodala polícia. 

[Späť na obsah] 

 
 

48. NAKA zdržala podozrivého z mafiánskej vraždy 
[22.01.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22034889/zdrzali-podozriveho-z-mafianskej-vrazdy.html 

 
 

NAKA zasahovala v obci Studenec v okrese Levoča. 
Správu budeme aktualizovať. 
STUDENEC. V utorok ráno zasahovala NAKA v obci Studenec okres Levoča. 

https://www.webnoviny.sk/video-naka-zasahovala-pre-staru-mafiansku-vrazdu-policajti-zadrzali-jednu-osobu/
https://www.webnoviny.sk/video-naka-zasahovala-pre-staru-mafiansku-vrazdu-policajti-zadrzali-jednu-osobu/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/499413-zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovanim-17-rokov-starej-mafianskej-popravy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/499413-zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovanim-17-rokov-starej-mafianskej-popravy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spis.korzar.sme.sk/c/22034889/zdrzali-podozriveho-z-mafianskej-vrazdy.html


Zaistila podozrivého v prípade vraždy niekdajšieho údajného člena spišskonovoveskeho podsvetia Emila N., 
prezývaného Mito. 

Muža zastavili v jeho vozidle značky subaru na ceste medzi Domaňovcami a Klčovom. 
Celé dopoludnie potom policajti prehľadávali jeho dom v Studenci. 
Zaistený päťdesiatnik je podozrivý z objednávky Mitovej vraždy spred takmer 18 rokov. 
O život prišiel v lete 2001 pred polnocou v Spišskej Novej Vsi. 

Páchatelia na neho strieľali, keď vystupoval z auta. 
[Späť na obsah] 

 
 

49. Predmet mesiaca február: Kytička sušených kvetov z bitky o Branisko pri 

Prešove 
[22.01.2019; gemerland.sk; 00:00; Éva Kerényi] 

 
http://www.gemerland.sk/?p=74455 

 
 

Pri príležitosti 170. výročia bitky o Branisko na rozhraní Spiša a Šariša je predmetom mesiaca február v 
Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote kytička sušených kvetov z úspešného boja. Stretnutie 
ozbrojených cisárskych a uhorských vojsk sa odohralo 5. februára 1849 na vrchole s názvom „Chválabohu“ (maď. 
Úristen). 

Víťazná kytička od Jánosa Pétermanna z Revúcej sa dostala do múzea darom 27. marca 1906 vďaka 
miestnemu zverolekárovi Nándorovi Palmovi z Rimavskej Soboty. Predmet bude vystavený v priestoroch stálej 
vlastivednej expozície múzea od 1. do 28. februára 2019. 

Bitka o Branisko sa považuje za strategicky dôležitú udalosť zimnej výpravy revolučných rokoch 1848/49. 
Rakúšania sa snažili odrezať uhorským honvédom jedinú možnú cestu do Prešova cez priesmyk Branisko. 
Zasnežený horský masív obsadili pod vedením generála Deyma. Dobre vycvičení vojaci, vrátane jednotky 
hurbanovcov, s 18 delami zaujali obranné postavenie. Na druhej strane plukovník Richard Guyon bol v nadmernej 
presile: mal k dispozícii honvédov z Banskej Bystrice, Novohradu, Zemplína, strelcov, husárov, 11 diel a batériu 
granátometov, ktorú ukoristil v boji v Spišskej Novej Vsi. Veľkú časť jeho vojska predstavovali však regrúti zo 

Zvolenskej, Turčianskej, Liptovskej a Oravskej stolice, ktorí boli sotva dva týždne pri armáde. 
V nesmierne obtiažnom boji v snehu, čo zaťažilo pozíciu povstalcov, museli útočiť do kopca priamo pred 

pozície delostrelectva Rakúšanov. Bitka trvala niekoľko hodín, až napokon Rakúšania ustúpili a na Branisku 
zaviala uhorská zástava. Na druhý deň, 6. februára 1849 Görgeyho armáda dorazila do Prešova, kde sa konala 
slávnosť na počesť víťazstva. Postavený dôstojný pamätník na počesť obetiam, ktorý môžeme vidieť na starých 
fotografiách dnes už žiaľ nestojí. Na samotnom mieste boja sa medzi mladými jedličkami nachádza drevená 
mohyla symbolicky zobrazená kameňmi a dreveným stĺpom, ako pamiatka na túto historickú udalosť. 

Autor tlačovej správy: PhDr. Éva Kerényi PhD., historička múzea 
[Späť na obsah] 

 
 

50. Libor Hudáček rozhodol o dôležitom triumfe Liberca 
[22.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378267/libor-hudacek-rozhodol-o-dolezitom-triumfe-liberca/ 

 
 

Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček sa podieľal gólom a asistenciou na víťazstve Liberca nad Třincom 
4:3 v utorňajšom zápase najvyššej českej súťaže. 

Presný zásah odchovanca Spišskej Novej Vsi mal prívlastok víťazný. Třinec síce dokázal v tretej tretine 

zmazať trojgólové manko, ale 113 sekúnd pred koncom rozhodol reprezentant SR gólom v presilovej hre. 
Liberec sa dotiahol v tabuľke ziskom troch bodov práve na vedúci Třinec, obe mužstvá majú na konte 72 

bodov. 
Výsledky utorňajších stretnutí najvyššej českej hokejovej súťaže:Plzeň - Chomutov 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) 
Liberec - Třinec 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) 
Libor Hudáček (Liberec) 1+1 
Sparta Praha - Kometa Brno 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 18. kolo 

http://www.gemerland.sk/?p=74455
https://sport.aktuality.sk/c/378267/libor-hudacek-rozhodol-o-dolezitom-triumfe-liberca/


1 
X 
2 
Liberec Liberec 
5 : 3 
Zlín Zlín 
(1:0, 0:3, 4:0) 
Litvínov Litvínov 
7 : 2 
Karlovy Vary Karl. Vary 
(3:1, 2:1, 2:0) 
Kometa Brno Brno 
2 : 0 
Pardubice Pardubice 
(0:0, 2:0, 0:0) 
Sparta Sparta 
3 : 5 
BK Mlada Boleslav Ml. Boleslav 
(0:1, 3:1, 0:3) 
Oceláři Třinec Třinec 
3 : 1 
Mountfield HK Mountfield HK 
(1:1, 1:0, 1:0) 
Vítkovice Vítkovice 
4 : 1 
Olomouc Olomouc 
(2:0, 1:0, 1:1) 
HC Plzeň Plzeň 
3 : 2 
Chomutov Chomutov 
(0:1, 2:1, 1:0) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

51. Štyri stredné školy v Košickom kraji majú nových riaditeľov 
[22.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Mayerová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/styri-stredne-skoly-v-kosickom-kraji/373901-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd 
Novou riaditeľkou košickej Strednej odbornej školy (SOŠ) automobilovej je Jana Vargová a riaditeľom SOŠ v 

Košiciach - Šaci Peter Smolnický. 
Košice 22. januára (TASR) - Dve riaditeľky a dvaja riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja (KSK) si v utorok prevzali menovacie dekréty z rúk predsedu kraja Rastislava 
Trnku. Vedenie škôl na ďalších päť rokov vzišlo z výberových konaní. Novou riaditeľkou košickej Strednej 
odbornej školy (SOŠ) automobilovej je Jana Vargová a riaditeľom SOŠ v Košiciach - Šaci Peter Smolnický. Na 
riaditeľskej stoličke v Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Michalovciach pokračuje Dušan Žaludko a na 
Gymnáziu na Opatovskej ceste v Košiciach Lenka Hézselyová. Poverovací dekrét si prevzala Jana Fukerová, 
ktorá je poverená vedením Jazykovej školy na Javorovej v Spišskej Novej Vsi. “Stalo sa tak z dôvodu, že 

výberové konanie na riaditeľa bolo neúspešné. Školu povedie dovtedy, kým nebude vymenovaný nový riaditeľ, 
ktorého určí úspešné výberové konanie,” informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. Kandidátov na 
riaditeľov navrhli jednotlivé rady škôl. “Len ťažko môžeme ponúkať kvalitné vzdelanie bez odborného a 
svedomitého vedenia škôl. Práve školstvo považujeme za jednu z kľúčových oblastí, ktoré sú v našej 
kompetencii. Aj preto sa snažíme k výberu vedúcich zamestnancov škôl pristupovať zodpovedne. Novým 
riaditeľom prajem veľa energie a síl a verím, že ich výber prispeje ku skvalitneniu vzdelávania a výchovy 
študentov,” uviedol Trnka. 

[Späť na obsah] 
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52. VIDEO: NAKA objasnila starú vraždu mafiánskeho bosa. Pozrite si zásah 
[22.01.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/499413-zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovanim-17-rokov-starej-
mafianskej-popravy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 rokov starej vraždy. O akcii 
Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informuje Polícia SR na sociálnej sieti. 

„Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec 

v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, ktorý vtedy vládol 
podsvetiu v Spišskej Novej Vsi,“ informuje polícia. 

Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 
29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. 

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov, uviedla polícia. Vyšetrovateľ už 
pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. „So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v kontakte a budú s ním 
vykonané ďalšie procesné úkony,“ dodala polícia. 

[Späť na obsah] 

 
 

53. Poltár Cup záležitosťou Liptáčok 
[22.01.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; JÚLIUS GEĽO] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22034417/poltar-cup-zalezitostou-liptacok.html 

 
 

Poltárčanky obsadili šieste a hráčky Hnúšte posledné deviate miesto. 
POLTÁR/HNÚŠŤA. Volejbalový turnaj kadetiek Poltár Cup ovládli hráčky ŠKM Liptovský Hrádok. Ich víťazné 

ťaženie nedokázal nikto zastaviť. Triumfovali v každom zo šiestich stretnutí. 
Vo finále zdolali ŠK Elba Prešov 2:0 na sety. Liptáčky figurujú na druhom mieste v oblasti Stred, kým 

Šarišanky sú bez prehry líderkami súťaže v oblasti Východ. Hráčky VK Spišská Nová Ves porazili v súboji o 

tretiu priečku VK Junior 2012 Poprad 2:0. 
((piano)) 
Poltár Cup. 
(7 fotografií) 
Podujatie sa uskutočnilo v Poltári i v Hnúšti. Štartovalo na ňom deväť tímov. Bol dobre obsadený. Družstvá 

boli rozdelené do dvoch základných skupín, z ktorých po dve najlepšie postúpili do semifinále. 
Kolektív kadetiek MVK Poltár sa tam však neprebojoval. V skupine zdolal MVK Detva 2:0 a zaznamenal tri 

prehry. Zverenky trénera Borisa Dreisiga podľahli Spišiačkam 1:2 a zhodne 0:2 prehrali s Palas VK Levice i 
Liptovským Hrádkom. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Prestrelka Kalinova B s Divínom aj jeden odložený zápas 
Poltárčankám vypomohla na turnaji mládežnícka reprezentantka Sofia Sivičeková, ktorá hosťuje v COP Nitra. 

V bojoch o 5. až 9. priečku si poltársky celok poradil s VK Iskra Hnúšťa 2:0 a pokoril MŠK Žiar nad Hronom 2:1. 
Do tejto fázy zápolenia si preniesol výsledky vzájomných duelov s Levicami a Detvou. V konečnom účtovaní 
obsadil Poltár šieste miesto. 

Farby hnúšťanskej Iskry hájili staršie žiačky. Zverenky kouča Štefana Majeského v základnej skupine prehrali 
s Prešovom, Žiarom i Popradom zhodne 0:2. V skupine o 5. až 9. miesto potom Hnúšťanky zvíťazili nad Detvou 
2:1, v derby podľahli Poltáru 0:2 a padli i s Levicami 0:2. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Slovanistky pokorili Prešovčanky 
Preniesli si tam tiež rezultát stretnutia so Žiarčankami. Iskra sa umiestnila napokon na poslednej deviatej 

priečke. Rovnako jeden duel vyhrali detvianske kadetky, ktoré ale získali o jeden bod viac než hnúšťanský tím. V 
zostave Iskry sa predstavili dve nové tváre – Michaela Randisová a Karolína Jozefíková, obidve prišli na 
hosťovanie z Poltára. 

Poradie: 1. ŠKM Liptovský Hrádok, 2. ŠK Elba Prešov, 3. VK Spišská Nová Ves, 4. VK Junior 2012 Poprad, 

5. Palas VK Levice, 6. MVK Poltár, 7. MŠK Žiar nad Hronom, 8. MVK Detva, 9. VK Iskra Hnúšťa. 
[Späť na obsah] 
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54. V stredisku Ski centrum Mraznica vznikla krytá ľadová plocha 
[22.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/v-stredisku-ski-centrum-mraznica-vznikla/373733-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko 
Kým sa väčšina lyžiarskych stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo 

približne 15 centimetrov prírodného snehu. 
Hnilčík 22. januára (TASR) - Krytá ľadová plocha pribudla v tomto roku v areáli lyžiarskeho a rekreačno-

športového strediska Mraznica v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves. TASR o jej výstavbe a ďalších 

aktivitách strediska informoval jeho prevádzkovateľ Milan Ptáček. “S výstavbou sme začali vlani v lete. Ľadová 
plocha má rozmery 30 x 15 metrov. V lete bude hala s rozmermi 20 x 40 metrov multifunkčná, slúžiť bude 
napríklad na florbal či tenis,” povedal s tým, že aktuálne je ľad zabezpečovaný vlastnou elektrárňou, ktorou 
stredisko disponuje. “Prevádzkovať plochu z elektrickej siete by sme si nemohli dovoliť,” uviedol. Ski centrum 
Mraznica bude o niekoľko dní prostredníctvom organizácie Košice Región Turizmus jedným z cieľov zimnej edície 
Ľadového expresu. Zo stanice Nálepkovo bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava. “Pre deti staviame 
aj ľadové sochy či bludiská. Myslím, že keď tu začnú dochádzať aj návštevníci z iných miest, napríklad z Košíc, 
bude to mať obrovský význam,” povedal Ptáček. Podľa jeho slov sa lyžiarskemu stredisku podarilo získať peniaze 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie. “Vybudovali sme okrem iného napríklad už aj časť zasnežovania. Tento 
rok by sme mali začať finálnu etapu, ktorou je výstavba menšieho akvaparku,” uviedol. Jeho vykurovanie má byť 
zabezpečené prostredníctvom spomínanej elektrárne, resp. odpadového tepla. Kým sa väčšina lyžiarskych 
stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo približne 15 centimetrov prírodného 
snehu. “Niekde máme len desať centimetrov prírodného snehu, všetko ostatné na zjazdovkách je technický sneh. 
Perinbaba nás obišla, ale tu je taká zvláštna klíma, úplne iné prúdenie. Keď nikde nie je sneh, tak my ho naopak 
máme,” uzavrel Ptáček. 

[Späť na obsah] 

 
 

55. Lyžiarske stredisko v Hnilčíku? Vznikla tam krytá ľadová plocha 
[22.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
https://spisska.dnes24.sk/lyziarske-stredisko-v-hnilciku-vznikla-tam-kryta-ladova-plocha-320594 

 
 

Krytá ľadová plocha pribudla v tomto roku v areáli lyžiarskeho a rekreačno-športového strediska Mraznica v 
obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves. 

O jej výstavbe a ďalších aktivitách strediska informoval jeho prevádzkovateľ Milan Ptáček.„S výstavbou sme 
začali vlani v lete. Ľadová plocha má rozmery 30×15 metrov. V lete bude hala s rozmermi 20×40 metrov 
multifunkčná, slúžiť bude napríklad na florbal či tenis,“ povedal s tým, že aktuálne je ľad zabezpečovaný vlastnou 
elektrárňou, ktorou stredisko disponuje. „Prevádzkovať plochu z elektrickej siete by sme si nemohli dovoliť,“ 
uviedol. 

Ski centrum Mraznica bude o niekoľko dní prostredníctvom organizácie Košice Región Turizmus jedným z 
cieľov zimnej edície Ľadového expresu. Zo stanice Nálepkovo bude zabezpečená kyvadlová autobusová 
doprava. „Pre deti staviame aj ľadové sochy či bludiská. Myslím, že keď tu začnú dochádzať aj návštevníci z 
iných miest, napríklad z Košíc, bude to mať obrovský význam,“ povedal Ptáček. 

Podľa jeho slov sa lyžiarskemu stredisku podarilo získať peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
„Vybudovali sme okrem iného napríklad už aj časť zasnežovania. Tento rok by sme mali začať finálnu etapu, 
ktorou je výstavba menšieho akvaparku,“ uviedol. Jeho vykurovanie má byť zabezpečené prostredníctvom 
spomínanej elektrárne, resp. odpadového tepla. 

Kým sa väčšina lyžiarskych stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo 
približne 15 centimetrov prírodného snehu. „Niekde máme len desať centimetrov prírodného snehu, všetko 
ostatné na zjazdovkách je technický sneh. Perinbaba nás obišla, ale tu je taká zvláštna klíma, úplne iné prúdenie. 
Keď nikde nie je sneh, tak my ho naopak máme,“ uzavrel Ptáček. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
V priloženej fotogalérii si môžete vychutnať krásne zimné zábery z okolia Spišskej. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
" " 

[Späť na obsah] 
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56. V stredisku Ski centrum Mraznica vznikla krytá ľadová plocha 
[22.01.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-stredisku-ski-centrum-mraznica-vznikla-kryta-ladova-plocha-cl647920.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Hnilčík 22. januára (TASR) - Krytá ľadová plocha pribudla v tomto roku v areáli lyžiarskeho a rekreačno-

športového strediska Mraznica v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves. TASR o jej výstavbe a ďalších 

aktivitách strediska informoval jeho prevádzkovateľ Milan Ptáček. 
“S výstavbou sme začali vlani v lete. Ľadová plocha má rozmery 30 x 15 metrov. V lete bude hala s rozmermi 

20 x 40 metrov multifunkčná, slúžiť bude napríklad na florbal či tenis,” povedal s tým, že aktuálne je ľad 
zabezpečovaný vlastnou elektrárňou, ktorou stredisko disponuje. “Prevádzkovať plochu z elektrickej siete by sme 
si nemohli dovoliť,” uviedol. 

Ski centrum Mraznica bude o niekoľko dní prostredníctvom organizácie Košice Región Turizmus jedným z 
cieľov zimnej edície Ľadového expresu. Zo stanice Nálepkovo bude zabezpečená kyvadlová autobusová 
doprava. “Pre deti staviame aj ľadové sochy či bludiská. Myslím, že keď tu začnú dochádzať aj návštevníci z 
iných miest, napríklad z Košíc, bude to mať obrovský význam,” povedal Ptáček. 

Podľa jeho slov sa lyžiarskemu stredisku podarilo získať peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
“Vybudovali sme okrem iného napríklad už aj časť zasnežovania. Tento rok by sme mali začať finálnu etapu, 
ktorou je výstavba menšieho akvaparku,” uviedol. Jeho vykurovanie má byť zabezpečené prostredníctvom 
spomínanej elektrárne, resp. odpadového tepla. 

Kým sa väčšina lyžiarskych stredísk teší snehovej nádielke, v stredisku Mraznica počas sezóny napadlo 
približne 15 centimetrov prírodného snehu. “Niekde máme len desať centimetrov prírodného snehu, všetko 
ostatné na zjazdovkách je technický sneh. Perinbaba nás obišla, ale tu je taká zvláštna klíma, úplne iné prúdenie. 
Keď nikde nie je sneh, tak my ho naopak máme,” uzavrel Ptáček. 

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

 
 

57. Štyri stredné školy v Košickom kraji majú nových riaditeľov 
[22.01.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/styri-stredne-skoly-v-kosickom-kraji-maju-novych-riaditelov-cl648144.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Dve riaditeľky a dvaja riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 

(KSK) si v utorok prevzali menovacie dekréty z rúk … 
Košice 22. januára (TASR) - Dve riaditeľky a dvaja riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja (KSK) si v utorok prevzali menovacie dekréty z rúk predsedu kraja Rastislava 
Trnku. Vedenie škôl na ďalších päť rokov vzišlo z výberových konaní. 

Novou riaditeľkou košickej Strednej odbornej školy (SOŠ) automobilovej je Jana Vargová a riaditeľom SOŠ v 
Košiciach - Šaci Peter Smolnický. Na riaditeľskej stoličke v Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Michalovciach 
pokračuje Dušan Žaludko a na Gymnáziu na Opatovskej ceste v Košiciach Lenka Hézselyová. 

Poverovací dekrét si prevzala Jana Fukerová, ktorá je poverená vedením Jazykovej školy na Javorovej v 
Spišskej Novej Vsi. “Stalo sa tak z dôvodu, že výberové konanie na riaditeľa bolo neúspešné. Školu povedie 

dovtedy, kým nebude vymenovaný nový riaditeľ, ktorého určí úspešné výberové konanie,” informovala hovorkyňa 
predsedu KSK Anna Činčárová. 

Kandidátov na riaditeľov navrhli jednotlivé rady škôl. “Len ťažko môžeme ponúkať kvalitné vzdelanie bez 
odborného a svedomitého vedenia škôl. Práve školstvo považujeme za jednu z kľúčových oblastí, ktoré sú v 
našej kompetencii. Aj preto sa snažíme k výberu vedúcich zamestnancov škôl pristupovať zodpovedne. Novým 
riaditeľom prajem veľa energie a síl a verím, že ich výber prispeje ku skvalitneniu vzdelávania a výchovy 
študentov,” uviedol Trnka. 

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

 
 

58. Súboj lídrov rozhodol Hudáček, Liberec sa v tabuľke dotiahol na Třinec 
[22.01.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Ďalšie súťaže; 00:00; SITA] 

https://www.24hod.sk/v-stredisku-ski-centrum-mraznica-vznikla-kryta-ladova-plocha-cl647920.html
https://www.24hod.sk/styri-stredne-skoly-v-kosickom-kraji-maju-novych-riaditelov-cl648144.html


 
https://sport.sme.sk/c/22035452/ceska-extraliga-18-19-vysledky-zapasov-22-januar.html 

 
 

Ku gólu pridal slovenský reprezentant aj asistenciu. 
PRAHA. Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček sa podieľal gólom a asistenciou na víťazstve Liberca nad 

Třincom 4:3 v utorňajšom zápase najvyššej českej súťaže. 
Presný zásah odchovanca Spišskej Novej Vsi mal prívlastok víťazný. Třinec síce dokázal v tretej tretine 

zmazať trojgólové manko, ale 113 sekúnd pred koncom rozhodol reprezentant SR gólom v presilovej hre. 
Liberec sa dotiahol v tabuľke ziskom troch bodov práve na vedúci Třinec, obe mužstvá majú na konte 72 

bodov. 
Loading 
…Česká extraliga 2018/2019 - 22. január - výsledky: 
Plzeň - Chomutov 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) 
Liberec - Třinec 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) 
Libor Hudáček (Liberec) 1+1 
Sparta Praha - Kometa Brno 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) 

[Späť na obsah] 

 
 

59. Zásah na Spiši kvôli 17 rokov starej poprave, polícia objasnila mafiánsku 

vraždu 
[22.01.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1766955/Zasah-na-Spisi-kvoli-17-rokov-starej-poprave–policia-objasnila-
mafiansku-vrazdu 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 rokov 

starej vraždy. O akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informuje Polícia SR na 
sociálnej sieti. 

"Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec 

v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, ktorý vtedy vládol 
podsvetiu v Spišskej Novej Vsi," informuje polícia. 

Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 
29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. „V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 
až 15 rokov,“ uviedla polícia. Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. “So 
Slavomírom S. je vyšetrovateľ v kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,” dodala polícia. 

[Späť na obsah] 

 
 

60. Matúš Otruba: Vždy je to veľká česť 
[22.01.2019; myorava.sme.sk; Orava / Šport; 00:00; Tomáš Ferenčík] 

 
https://myorava.sme.sk/c/22034667/matus-otruba-vzdy-je-to-velka-cest.html 

 
 

Rodák z Dolného Kubína sa druhýkrát dostal do najlepšej jedenástky. 
BANSKÁ BYSTRICA. Stredoslovenský futbalový zväz už tradične začiatkom nového roka ocenil najlepších za 

uplynulých 12 mesiacov. V jedenástke roka 2018 mala Orava až trojnásobné zastúpenie. Z Tatranu Oravské 
Veselé si nomináciu za 

Prečítajte si tiež:Už istý víťaz zvládol aj posledný zápas 
svoje výkony vyslúžil Andrej Kmeť. Do júna ešte pôsobil v MFK Zvolen. Druhým oceneným bol Samuel 

Kurtulík z MŠK Námestovo a slávu na pódiu si vychutnal aj Dolnokubínčan Matúš Otruba, pôsobiaci v 
treťoligovom Liptovskom Hrádku. Rovnaké ocenenie získal aj pred dvomi rokmi. S 23-ročným šikovným 
záložníkom sme sa porozprávali. 

((piano)) 
Aké je to znova stáť s najlepšími futbalistami z kraja po jednom boku? 
Je to vynikajúci pocit a veľká česť. Som za túto nomináciu veľmi vďačný. 
Čo podľa vás rozhodlo, že ste druhýkrát v najlepšej jedenástke? 

https://sport.sme.sk/c/22035452/ceska-extraliga-18-19-vysledky-zapasov-22-januar.html
https://www.topky.sk/cl/100370/1766955/Zasah-na-Spisi-kvoli-17-rokov-starej-poprave--policia-objasnila-mafiansku-vrazdu
https://www.topky.sk/cl/100370/1766955/Zasah-na-Spisi-kvoli-17-rokov-starej-poprave--policia-objasnila-mafiansku-vrazdu
https://myorava.sme.sk/c/22034667/matus-otruba-vzdy-je-to-velka-cest.html


Myslím, že určitú časť urobilo postavenie a hra klubu. Zimujeme tretí s jednobodovou stratou na vedúci 
Ružomberok B. Potom určite zavážilo, že som odohral plný počet minút a strelil aj nejaké góly. 

Bol pre vás emotívnejší prvý galavečer? 
Skôr som bol viac nervóznejší. Druhýkrát som už vedel, ako to bude prebiehať. Prvý i druhý galavečer boli 

vynikajúce. Veľmi si cením, že som tam mohol byť. 
Keď sa obzrieme za rokom 2018, prevláda spokojnosť? 
Začal pre mňa veľmi zle. Mal som chorobu, z ktorej nebolo ľahké sa dostať. Začiatok sezóny som však stihol. 

Hosťovanie v Spišskej Novej Vsi mi však veľmi nevyšlo. Získali sme iba jeden bod a zostúpili. Potom ma oslovili 

funkcio-nári Liptovského Hrádku, aby som sa vrátil. Musím povedať, že to bol dobrý krok. Darilo sa mne i klubu. 
Na lídra strácate iba bod. Hovorí sa v klube o postupe? 
Je pravda, že máme vynikajúce postavenie v tabuľke. Klub je dobre nastavený. Vytvoril sa výborný tím i 

partia. Chceme vedúci Ružomberok B potrápiť, ale o postupe sa v kabíne nehovorí. 
V jesennej časti ste pomohli šiestimi gólmi. Mohlo ich byť aj viac? 
Vzhľadom na to, že som hral na pozícii stredového záložníka a nie podhrotového útočníka, ako som zvyknutý, 

som vcelku spokojný. Vždy je čo zlepšovať. 
Cez zimu je na prestupovom trhu rušno. Máte tiež ponuky od iných klubov? 
Áno, mám. Zatiaľ ma však žiadna nezaujala natoľko, aby som opustil Liptovský Hrádok. Pôsobím tam už 

dlhšiu dobou s prestávkou a som spokojný. 
[Späť na obsah] 

 
 

61. Zásah na Spiši súvisí s objasňovaním 17rokov starej mafiánskej popravy 
[22.01.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovanim-17rokov-starej-mafianskej-popravy-
cl648099.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 22. januára (TASR) – Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 

rokov starej vraždy. O akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informuje Polícia SR 
na sociálnej sieti. 

"Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec 

v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, ktorý vtedy vládol 
podsvetiu v Spišskej Novej Vsi," informuje polícia. 

Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 
29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. 

„V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov,“ uviedla polícia. Vyšetrovateľ už 
pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. “So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v kontakte a budú s ním 
vykonané ďalšie procesné úkony,” dodala polícia. 

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

 
 

62. Okres Spišská a nezamestnanosť? Toto sú najnovšie zistenia! 
[22.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/okres-spisska-a-nezamestnanost-toto-su-najnovsie-zistenia-320651 

 
 

Ako je na tom Spišskonovoveský okres čo sa týka nezamestnanosti? Prinášame vám najnovšie zistenia, ktoré 
mnohých zrejme budú zaujímať… 

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v decembri 2018 úroveň 5,04 %. V porovnaní s 
novembrom 2018, keď bola 5,09 %, klesla o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne sa znížila o 0,90 p. b. 
Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. Pozrite si 
ďalšie cifry týkajúce sa celej SR, ale aj tie práve z okresu Spišská Nová Ves. 

Čísla za celú SR 
Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu vlaňajška 138 198 osôb. „Medzimesačne 

stav klesol o 1 329 osôb, medziročne sa znížil o 23 717, čo je o 14,65 % osôb menej,“ vyčíslil generálny riaditeľ 
ÚPSVR Marián Valentovič. 

https://www.24hod.sk/zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovanim-17rokov-starej-mafianskej-popravy-cl648099.html
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„Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v 
decembri minulého roka 6,19 %. „Medzimesačne klesla o 0,08 p. b., medziročne sa znížila o 0,99 p. b.,“ spresnil 
Valentovič. 

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v dvanástom mesiaci minulého roka 169 802 osôb. 
„ Medzimesačne klesol o 2 069 osôb. „Medziročne sa stav znížil o 25 781 osôb, čo je o 13,18 % menej,“ doplnil 
šéf ÚPSVR. 

Zamerané na náš okres 
Teraz už prejdeme na čísla priamo z okresu Spišská Nová Ves . Ku koncu decembra 2018 tu bolo 

zaregistrovaných 4104 uchádzačov o zamestnanie. V rámci daného mesiaca ich pribudlo 188 a ubudlo 323. Stav 
disponibilných uchádzačov o zamestnanie predstavoval číslo 3 087. 

Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie tak dosiahla 
v okrese Spišská Nová Ves v decembri minulého roka 6,86 %. 

Pri použití údaja o celkovom počte uchádzačov o zamestnanie to bolo 9,12 %. 
Čo susedné okresy? 
Záverom prinášame pre porovnanie aj čísla zo susedných okresov. Vo všetkých prípadoch sa jedná o mieru 

evidovanej nezamestnanosti vypočítanú z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie a to ku koncu 
decembra 2018. 

V Gelnickom okrese bola miera evidovanej nezamestnanosti v decembri 2018 9,65 %, v okrese Levoča to 
bolo 8,68 % a v Popradskom okrese 4,92 %. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Titulné foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
" " 

[Späť na obsah] 

 
 

63. Zásah na Spiši súvisí s objasňovaním 17rokov starej mafiánskej popravy 
[22.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Mayerová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovan/373868-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lenka Krošláková 
Z vykonania násilného usmrtenia sú obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 

29. augusta 2001 zastreliť na Jilemnického ulici. 
Bratislava 22. januára (TASR) – Polícia po utorkovom zásahu na Spiši obvinila dve osoby zo spáchania 17 

rokov starej vraždy. O akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i prípade, s ktorým súvisí, informuje Polícia SR 
na sociálnej sieti. "Príslušníci NAKA zadržali jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v 

obci Studenec v Levočskom okrese. Zaisťovacie úkony súvisia so 17 rokov starou vraždou Emila Novotného, 
ktorý vtedy vládol podsvetiu v Spišskej Novej Vsi," informuje polícia. Z vykonania násilného usmrtenia sú 

obvinení Vladimír M. (57) a Slavomír S. (44), ktorí mali Novotného v noci 29. augusta 2001 zastreliť na 
Jilemnického ulici. „V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov,“ uviedla polícia. 
Vyšetrovateľ už pracuje na podnete na väzobné stíhanie Vladimíra M. “So Slavomírom S. je vyšetrovateľ v 
kontakte a budú s ním vykonané ďalšie procesné úkony,” dodala polícia. 
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Ďalší ročník Plesu Spišiakov je za nami. Niesol sa v znamení zaujímavého programu, zábavy aj noblesných 
dám a pánov. 

V koncertnej sále historickej Reduty sa v piatok 18. januára uskutočnil 23. ročník Plesu Spišiakov. Nádherné 
priestory, zaujímavý program, dobré jedlo a poriadna zábava prilákali tento rok viac ako 300 hostí. 

Tak ako každý rok aj tento ročník plesu mal i charitatívny podtón. A medzi hosťami nechýbal ani známy farár 
Marián Kuffa. Práve on si počas plesu prebral sumu, ktorá bola počas večera vyzbieraná. Pre Inštitút Krista 
Veľkňaza v Žakovciach tak putovalo 15 615 eur, ktoré podľa jeho slov pôjdu na zveľadenie interiéru ich kaplnky. 

http://www.teraz.sk/regiony/zasah-na-spisi-suvisi-s-objasnovan/373868-clanok.html
https://spisska.dnes24.sk/ako-to-vyzeralo-na-znamom-plese-spisiakov-pozrite-si-to-na-fotkach-320607


Slávnostný večer bol v réžii dvoch známych hercov – Vladimíra Kobielskeho a Filipa Tůmu. Na plese sa 
objavili aj ďalšie známe tváre, nechýbal ani primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik či predseda Košického a 

aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Rastislav Trnka a Milan Majerský. 
Večer hudobne patril Happybandu orchestra a ľudovej hudbe Jánošík. Medzi hudobných hostí večera patrila i 

známa ľudová kapela z východu Kollárovci a tiež Celesta Buckingham, ktorá zažiarila v červenej róbe. 
Nezabudnite si pozrieť priloženú fotogalériu. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
" " 
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