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1. Obvineného z mafiánskej vraždy vzal súd do väzby 
[25.01.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

MOTÍVOM BOLI BOJ O MOC AJ ŽENA 
Okresný súd Košice I vo štvrtok rozhodoval o návrhu na väzobné stíhanie. 
KOŠICE. Krajská prokuratúra ho podala na 56-ročného Vladimíra M. z obce Studenec v okrese Levoča. Od 

utorka čelí obvineniu zo spolupáchateľstva trestného činu vraždy. Keďže bol od utorka v cele predbežného 
zadržania, na súd ho priviedla eskorta. 

Dvaja strelci 
Vladimíra zadržala NAKA v utorok ráno v jeho vozidle značky Suzuki na ceste medzi Domaňovcami a 

Klčovom. Celé dopoludnie potom policajti prehľadávali jeho dom v Studenci. Ešte v ten deň bolo voči Vladimírovi 
vznesené obvinenie z vraždy. Stala sa ešte pred 17 rokmi a jej obeťou bol Emil Novotný, prezývaný Miťo, koncom 
90. rokov spájaný so spišskonovoveským podsvetím. Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju 
obeť sledovať. Potom si na ňu spolu so Slavomírom S. v jednu augustovú noc 2001 počkal v mieste jeho bydliska 
na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Keď Miťo krátko pred polnocou prišiel na svojom vozidle Mercedes 

Benz 290 TB, obaja muži na neho spustili paľbu z doposiaľ nezistených zbraní kalibru 7,65 mm. Jedna z piatich 
striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. Vladimír so Slavomírom potom utiekli v smere 
do neďalekej záhradkárskej lokality. 

Mocenský aj milostný motív 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy. Najmä z vyberania výpalného, 
vymáhania pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha 
zabrániť konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku diskotéky Kotolňa. Polícia tvrdí, že okrem 



ekonomických dôvodov bol za konaním Vladimíra i jeho súkromný. Konkrétne závistlivá pohnútka odstrániť Miťa 
zo vzťahu s jeho vtedajšou družkou Natáliou, o ktorú mal záujem. Pohnútkou Slavomíra pomôcť Vladimírovi pri 
akcii boli sľúbené finančné prostriedky a nehnuteľnosť vo forme bytu. 

Žiadajú prešovskú väznicu 
Ako nás informoval hovorca krajskej prokuratúry, návrh na väzobné stíhanie obsahoval dva dôvody. „Prvým je 

úteková väzba, keďže máme reálnu obavu, že obvinený sa bude chcieť vyhnúť trestnému stíhaniu útekom. 
Druhým je kolúzna väzba, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov alebo spoluobvineného," uviedol Milan 
Filičko. Ako sme sa z iného zdroja dozvedeli, v prípade vzatia obvineného do väzby navrhuje prokuratúra jej 
výkon vo väznici v Prešove. V košickej väznici sa totiž nachádza jeden z hlavných svedkov v tejto veci, Jusuf R. 
Existovala by tak reálna obava z jeho ovplyvňovania. 

Sťažnosť dal aj prokurátor 
Vladimíra vo štvrtok ráno priviedla na súd trojčlenná eskorta. Rozhodovanie o návrhu na väzbu trvalo vyše 

dve hodiny. Ako nás informovala hovorkyňa súdu Anna Pančurová, súd vzal Vladimíra do väzby, ale iba pre 
obavu, že sa bude ukrývať a takto mariť vyšetrovanie. Sťažnosť preto podal obvinený muž, ale aj prokurátor, 
ktorý žiada a kolúznu väzbu. O oboch bude, pravdepodobne na druhý týždeň, rozhodovať krajský súd. Vladimír si 
na jeho verdikt počká vo väznici v Košiciach. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Zaspieval odsúdený Albánec? 
[25.01.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 9; Ingrid Timková] 

 
 

Čo je za objasnením vraždy po dlhých 17 rokoch 
Prešov - Nové informácie vyrážajú dych! Kriminalisti v utorok zadržali Vladimíra Mulíka (57) z obce Studenec. 

Ešte v ten deň ho obvinili z vraždy údajného šéfa spišsskonoveského podsvetia Emila Miťa Novotného († 37). 
Ako sa policajti dostali k tipu na Mulíka, zostáva záhadou. Podľa informácie Plus JEDEN DEŇ je za tým uväznený 
Albánec Jusuf R. 

Brat zadržaného Studenčana kedysi prevádzkoval so zavraždeným Emilom Novotným diskotéky Zio a 
Kotolňa. Vtedy bol Mulík vo väzení, no keď sa vrátil, mal záujem prebrať Novotného biznis a dokonca aj jeho 
priateľku Natáliu. Podľa polície obeť niekoľko dní sledoval a pred polnocou 21. augusta 2001 ju mal streliť päťkrát 
do hrudníka, drieku, chrbta a hlavy. Komplica mu robil Slavomír S. (44), ktorého policajti teraz tiež zadržali. 

Ako sa dostali muži zákona k informáciám o možných páchateľoch po toľkých rokoch, je stále záhadou. 
Jedným z možných vysvetlení môže byť výpoveď Albánca Jusufa R. Ten v Spišskej Novej Vsi rovnako 

prevádzkoval známy podnik. Bolo verejným tajomstvom, že obchoduje aj s drogami. „V tom čase dostal zásielku 
5 kíl heroínu a zisk z predaja si mali rozdeliť s Miťom. Po jeho smrti ostal celý zarobený balík Jusufovi,” dozvedeli 
sme sa od nášho zdroja. Albánec mal podporovať kosovskú oslobodzovaciu armádu, ktorá sem pašovala drogy a 
on ju zo zisku z predaja spolufinancoval. Teraz sedí pre drogovú trestnú činnosť a zrejme začal spievať. 
Vladimíra včera priviedli na súd s putami na rukách priviazaných k opasku. Bol viditeľne nesvoj, zhlboka dýchal, 
očividne sa necítil dobre. Podľa našich informácií už dlhší čas trpí závažným kardiologickým ochorením. Je 
známy najmä ako chovateľ poštových holubov. Teraz žil v novom dome v Studenci s manželkou mladšou o 30 
rokov. Košický okresný súd ho vzal do väzby z dôvodu, že sa bude skrývať, aby sa vyhol trestu. Obvinený aj 
prokurátor podali proti uzneseniu sťažnosť, rozhodovať o nej bude krajský súd. V prípade dokázania viny hrozí 
Mulíkovi 12 až 15 ročný trest. 

Ingrid Timková, FOTO: autorka 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Obvinený z vraždy ide za mreže 
[25.01.2019; Nový Čas; Regióny; s. 8; Peter Novotný] 

 
 

Sudca rozhodol o väzbe pre Vladimíra M. (57): 
Autor: Peter Novotný I Foto: autor 
KOŠICE - Na ďalší vývoj si počká za mrežami. Zdrveného Vladimíra M. (57), ktorý je obvinený z vraždy 

spišského mafiánskeho bossa Emila Miťa Novotného († 37), poslal sudca do vyšetrovacej väzby. 
Vladimíra priviedli na košický súd spútaného traja policajti. Čiapku mal natiahnutú až na úroveň očí. Pôsobil 

dojmom zlomeného človeka. Mĺkvo sedel na chodbe, až kým ho sudca nezavolal do pojednávacej miestnosti, 
kam ho sprevádzali policajti. Vnútri si vypočul slová, ktoré mu zabránia v pohybe na slobode: „Sudca pre 
prípravné konanie Okresného súdu Košice I uznesením rozhodol o vzatí do väzby Vladimíra M., obvineného z 
obzvlášť závažného zločinu vraždy. Dôvodom je, že sa bude skrývať, aby sa vyhol trestu. Súd nenahrádza 
dôvody väzby u obvineného dohľadom mediačného a probačného úradníka. Väzba obvineného začala plynúť 



momentom jeho zadržania 22. januára a vykoná sa v Ústave na výkon väzby v Košiciach. Obvinený aj prokurátor 
podali proti uzneseniu sťažnosť. Rozhodovať o nej bude Krajský súd v Košiciach,“ uviedla hovorkyňa košického 
súdu Anna Pančurová. Miťa zastrelili piatimi ranami v auguste 2001. Podľa polície bol dôvodom vraždy záujem 
strelca o Miťovu priateľku a chcel ho tiež pripraviť o majetok. Miťo bol v tom čase na Spiši známou figúrkou. Živil 
sa poskytovaním „ochrany“ podnikateľom, za čo od nich inkasoval peniaze. Vladimír bol jeho kamarát a sused 
z vedľajšieho vchodu bytovky na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. V prípade figuruje aj ďalší muž 
Slavomír S. (44), ktorý pochádza zo Spišskej Novej Vsi, momentálne sa zdržiava v zahraničí, ale polícia je s ním 

v kontakte. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Zvolenčania zdolali Liptákov. Na čele tabuľky majú trojbodový náskok pred 

Bystricou 
[25.01.2019; dnes24.sk; Zvolen; 00:00; TASR] 

 
https://zvolen.dnes24.sk/zvolencania-zdolali-liptakov-na-cele-tabulky-maju-trojbodovy-naskok-pred-
bystricou-320440 

 
 

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom predohrávanom zápase 46. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej 
Vsi nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0. 

Úvod patril favorizovaným hosťom, ktorí mali puk na svojich hokejkách, do výraznejšej šance sa však 
nedostali. Hra sa postupne vyrovnala, brankári boli i naďalej prakticky bez práce. V 17. minúte nešetrne narazil 
domáci Uhrík na mantinel Zvolenčana Zeleňáka, ktorého museli ošetrovať. Päťminútovú presilovku využili hostia 
na strelenie vedúceho gólu, keď sa presadil Chovan. 

Zvolenčania sa presnými zásahmi v 24. a 25. minúte dostali do trojgólového vedenia, keď skórovali Vandas a 
Holovič. Hostia hrali to, čo potrebovali, svoje vedenie bez problémov kontrolovali a Mikulášania sa dostávali pred 
brankára Tomeka len sporadicky. 

Tretia tretina mala rovnaký priebeh. Líder súťaže mal prevahu, no strelecky sa jeho hráči už presadiť 
nedokázali. Ani jeden zo súperov si v záverečnej 20-minútovke nevypracoval veľkú gólovú príležitosť a tak Zvolen 
zvíťazil pohodlne 3:0. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) 
- Góly: 19. Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík) 
- Rozhodovali: Stano, Rencz – Gegáň, Árkovics 
- Vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Uhrík (L. Mikuláš) 5+do konca zápasu za napadnutie 
- Presilovky: 0:1 
- Oslabenia: 0:0 
- 183 divákov 
- MHK 32 Liptovský Mikuláš: Šimko – Kurali, Suchý, Nádašdi, Nemec, Lenďák, Mezovský, Fereta, Bača – 

Kriška, Ri.Huna, Ró.Huna – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Piatka, Sukeľ – Žiak, Uhrík, Nechaj 
- HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Drgoň, Zeleňák, Vandane, Roman, Ulrych – Vandas, Špirko, 

Handlovský – Kytnár, Chovan – Mitchell, Petráš, Šišovský – P. Marcinek, Holovič, Andrisík 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

5. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (25. január): Australian Open spozná ďalšieho 

finalistu aj Tipsport liga 
[25.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378539/sportove-udalosti-dna-25-januar-australian-open-spozna-dalsieho-
finalistu-aj-tipsport-liga/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - ANGLICKÝ FA CUP: 
Šestnásťfinále - 1. zápas: 
20:45 Bristol City FC – Bolton Wanderers FC 
20:55 Arsenal FC – Manchester United / ONLINE >> 
FUTBAL - 19. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 

https://zvolen.dnes24.sk/zvolencania-zdolali-liptakov-na-cele-tabulky-maju-trojbodovy-naskok-pred-bystricou-320440
https://zvolen.dnes24.sk/zvolencania-zdolali-liptakov-na-cele-tabulky-maju-trojbodovy-naskok-pred-bystricou-320440
https://sport.aktuality.sk/c/378539/sportove-udalosti-dna-25-januar-australian-open-spozna-dalsieho-finalistu-aj-tipsport-liga/
https://sport.aktuality.sk/c/378539/sportove-udalosti-dna-25-januar-australian-open-spozna-dalsieho-finalistu-aj-tipsport-liga/


20:30 Hertha BSC – FC Schalke 04 / ONLINE >> 
FUTBAL - 22. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
20:45 Olympique Marseille – Lille OSC 
FUTBAL - ŠTVRŤFINÁLE ÁZIJSKÉHO POHÁRA: 
14:00 Južná Kórea – Katar 
17:00 Spojené Arabské Emiráty – Austrália 
FUTBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
11:00 FK Dubnica – 1. SK Prostějov 
11:00 GKS Katowice – FK Fotbal Třinec 
12:00 Guangzhou FC – MŠK Žilina 
13:00 SG Dynamo Drážďany – FK Dukla Praha 
16:00 SFC Opava – FC Vysočina Jihlava 
HOKEJ - 46. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 HK Poprad – MAC Budapešť / NAŽIVO >> 
17:30 HC 05 Banská Bystrica – Dukla Trenčín / NAŽIVO >> 
18:00 HC 07 Detva – HC Košice / NAŽIVO >> 
18:30 DVTK Miškovec – MsHK Žilina / NAŽIVO >> 
18:30 HC Nové Zámky – HK Nitra / NAŽIVO >> 
HOKEJ - 1. SLOVENSKÁ LIGA: 
42. kolo: 
17:00 HK Skalica – HC Topoľčany 
17:30 HK Spišská Nová Ves – HK Gladiators Trnava 

18:00 MHK Dubnica nad Váhom – MHK Humenné 
18:00 HC Bratislava – HK 95 Považská Bystrica 
18:00 HC Prešov – HK Martin 
9. kolo: 
17:30 HK Dukla Ingema Michalovce – HC Nové Zámky B 
HOKEJ - KHL: 
17:00 Neftechimik Nižnekamsk – Avtomobilist Jekaterinburg 
17:30 Dynamo Moskva – Spartak Moskva 
17:30 Jokerit Helsinki – HC Torpedo Nižnij Novgorod 
17:30 Viťaz Podoľsk – Severstaľ Čerepovec 
HOKEJ - 38. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:30 HC Škoda Plzeň – HC VERVA Litvínov 
17:30 HC Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec 
17:30 BK Mladá Boleslav – Mountfield HK 
17:30 PSG Berani Zlín – HC Olomouc 
18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Energie Karlovy Vary 
TENIS - AUSTRALIAN OPEN: 
Dvojhra mužov - semifinále: 
09:30 Novak Djokovič (Srb.) - Lucas Pouille (Fra.) / ONLINE >> 
BASKETBAL - ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 
02:00 Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 
02:00 Washington Wizards - Golden State Warriors 
03:00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 
04:30 Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 
sobota ráno: 
01:00 Orlando Magic - Washington Wizards 
01:30 Brooklyn Nets - New York Knicks 
01:30 Cleveland Cavaliers - Miami Heat 
02:00 Houston Rockets - Toronto Raptors 
02:00 Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 
02:00 Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 
02:30 Dallas Mavericks - Detroit Pistons 
02:30 Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 
03:00 Denver Nuggets - Phoenix Suns 
03:00 Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 
HÁDZANÁ - 13. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
17:00 DHC Slavia Praha – DHC Sokol Poruba 
HÁDZANÁ - SEMIFINÁLE MAJSTROVSTIEV SVETA MUŽOV: 
17:30 Dánsko – Francúzsko 
20:30 Nemecko – Nórsko 
ZIMNÉ ŠPORTY - BIATLON: 
14:30 Svetový pohár - šprint mužov (10 km, talianska Anterselva) 
ZIMNÉ ŠPORTY - ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
11:30 Svetový pohár - SuperG mužov (rakúsky Kitzbühel) 
ZIMNÉ ŠPORTY - MAJSTROVSTVÁ SVETA V KRASOKORČUĽOVANÍ: 



10:40 Tanečné páry 
16:00 Voľné jazdy žien 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Marek Šimko: Liptovský Mikuláš je pre mňa pozitívna zmena 
[24.01.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 20:56; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/marek-simko-liptovsky-mikulas-je-pre-mna-pozitivna-zmena/89187 

 
 

V predohrávke 46.kola Tipsport ligy sa v Spišskej Novej Vsi sa stretli Liptáci so Zvolenom. Zatiaľ čo v nedeľu 

zdolali silného majstra z Banskej Bystrice, proti “bryndziarom” toľko šťastia nemali. Domácim sa ani raz 
nepodarilo streliť gól a nevyužili šancu preskočiť Detvu. V druhej tretine sa do bránky postavila nová akvizícia 
Marek Šimko z Trenčína, ktorý bol vymenený za Juraja Hollého. 

Hral sa rýchly hokej, ale hokejovej krásy veľa nebolo. Minútu a pol pred záverom prvej tretiny využil Zvolen 
presilovú hru. Z dorážky sa presadil Michal Chovan. Hostia svoje vedenie prikrášlili v rozpätí pár sekúnd v 
prostrednom dejstve. Skórovali Vandas s Holovičom a Kislicyn smeroval na striedačku. Od 25.minúty jeho miesto 
zaujal Marek Šimko, nová posila z Dukly Trenčín. “Tréneri ma poslali do brány, za čo som bol rád. Takisto ma 
teší, že som si po krátkej pauze zachytal,” povedal 31-ročný brankár, ktorého posledný štart sa datuje 15.januára 
ešte vo farbách “vojakov”. Liptovský Mikuláš to stále nezabalil a pomýšľa na desiate miesto. V tomto zápase mu 
to nevyšlo, no šancu na reparát bude mať v sobotu proti Košiciam. Nový muž v radoch Liptákov mohol byť 
spokojný len z osobného hľadiska, keďže nedostal ani jeden gól. Z tímového to až také dobré nie je. “Je to tak. 
Ešte nám chýbajú do tabuľky nejaké body, aby sme mohli byť spokojní. Tentoraz sa to nepodarilo. Prehrali sme 
3:0 a netreba sa tým zaoberať. Máme pred sebou ďalšie stretnutia,” pokračoval pre hokejportal.net Šimko. 
Majster Slovenska z ročníka 2012/13 bol doteraz zvyknutý pôsobiť v kluboch, ktoré hrali o špicu. Prakticky má 
teraz za úlohu pomôcť Liptákom dostať sa do kvalifikácie o play-off. “Nič nie je stratené. Aj s mužstvom, ktoré má 
Mikuláš, sa dá hrať o titul. Samozrejme, tu ma čakajú trochu odlišné starosti. Je to ale hokejový život a som rád, 
že sa to týka aj mňa. Beriem to ako výzvu, šancu a hlavne pozitívnu zmenu,” prezradil v súvislosti s presunom 
spod hradu Matúša Čáka na Liptov a na záver k výmene s Jurajom Hollým dodal: “Na toto neviem odpovedať. 
Tak to vymysleli a rešpektujem to. Trenčínu môžem poďakovať za príležitosť a svoju prácu som si robil najlepšie, 
ako som vedel. To isté budem robiť aj v Liptovskom Mikuláši.” 

Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Marek Šimko: Neviem, prečo ma vymenili 
[24.01.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 20:56; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/marek-simko-neviem-preco-ma-vymenili/89187 

 
 

V predohrávke 46.kola Tipsport ligy sa v Spišskej Novej Vsi sa stretli Liptáci so Zvolenom. Zatiaľ čo v nedeľu 

zdolali silného majstra z Banskej Bystrice, proti “bryndziarom” toľko šťastia nemali. Domácim sa ani raz 
nepodarilo streliť gól a nevyužili šancu preskočiť Detvu. V druhej tretine sa do bránky postavila nová akvizícia 
Marek Šimko z Trenčína, ktorý bol vymenený za Juraja Hollého. 

Hral sa rýchly hokej, ale hokejovej krásy veľa nebolo. Minútu a pol pred záverom prvej tretiny využil Zvolen 
presilovú hru. Z dorážky sa presadil Michal Chovan. Hostia svoje vedenie prikrášlili v rozpätí pár sekúnd v 
prostrednom dejstve. Skórovali Vandas s Holovičom a Kislicyn smeroval na striedačku. Od 25.minúty jeho miesto 
zaujal Marek Šimko, nová posila z Dukly Trenčín. “Tréneri ma poslali do brány, za čo som bol rád. Takisto ma 
teší, že som si po krátkej pauze zachytal,” povedal 31-ročný brankár, ktorého posledný štart sa datuje 15.januára 
ešte vo farbách “vojakov”. Liptovský Mikuláš to stále nezabalil a pomýšľa na desiate miesto. V tomto zápase mu 
to nevyšlo, no šancu na reparát bude mať v sobotu proti Košiciam. Nový muž v radoch Liptákov mohol byť 
spokojný len z osobného hľadiska, keďže nedostal ani jeden gól. Z tímového to až také dobré nie je. “Je to tak. 
Ešte nám chýbajú do tabuľky nejaké body, aby sme mohli byť spokojní. Tentoraz sa to nepodarilo. Prehrali sme 
3:0 a netreba sa tým zaoberať. Máme pred sebou ďalšie stretnutia,” pokračoval pre hokejportal.net Šimko. 
Majster Slovenska z ročníka 2012/13 bol doteraz zvyknutý pôsobiť v kluboch, ktoré hrali o špicu. Prakticky má 
teraz za úlohu pomôcť Liptákom dostať sa do kvalifikácie o play-off. “Nič nie je stratené. Aj s mužstvom, ktoré má 
Mikuláš, sa dá hrať o titul. Samozrejme, tu ma čakajú trochu odlišné starosti. Je to ale hokejový život a som rád, 
že sa to týka aj mňa. Beriem to ako výzvu, šancu a hlavne pozitívnu zmenu,” prezradil v súvislosti s presunom 
spod hradu Matúša Čáka na Liptov a na záver k výmene s Jurajom Hollým dodal: “Na toto neviem odpovedať. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/marek-simko-liptovsky-mikulas-je-pre-mna-pozitivna-zmena/89187
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/marek-simko-neviem-preco-ma-vymenili/89187


Tak to vymysleli a rešpektujem to. Trenčínu môžem poďakovať za príležitosť a svoju prácu som si robil najlepšie, 
ako som vedel. To isté budem robiť aj v Liptovskom Mikuláši.” 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Spišská Nová Ves: Prasiatka na výlete v meste 
[24.01.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ján Mečiar;Lucia Barmošová] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „Dve ružové prasiatka, ktoré mali pôvodne skončiť na pekáči, sa vybrali na výlet.“ 
Lucia Barmošová, moderátorka: „Z chovu utiekli na slobodu, presnejšie vyrazili do ulíc Spišskej Novej Vsi. 

Šokovali vodičov, ohrozili premávku a zamestnali policajtov.“ 
Ján Mečiar: „Pri ich chytaní sa aj v tejto zime mimoriadne zapotili.“ 
Peter Juríček, pracovník odychtovej stanice MsP SNV: „Keby si niekto myslel, že je jednoduché chytiť vo 

voľnej prírode prasiatka, je to, opak je pravdou.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Prasiatka na výlete sa pohybovali po tejto ulici v približne polkilometrovom úseku. 

Jedno chytili na sídlisku, druhé na parkovisku. Zvláštny pohľad sa naskytol okoloidúcim aj vodičom. Nebýva totiž 
bežné, aby sa takpovediac domáce prasiatka pohybovali voľne po ulici a prebiehali cez cestu. Mestských 
policajtov o nezvyčajných výletníkoch informovali ľudia pomocou tiesňovej linky. Najprv to vyzeralo, akoby išlo 
o vtip.“ 

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP SNV: „Pracovný na stálej službe vyslal pracovníka odchytovej stanice, 
aby preveril situáciu. Ten zistil, že sa oznam zakladá na pravde.“ 

Peter Juríček: „Spôsobovali kolaps dopravný, autá museli zastavovať. Keby neboli mestskí policajti a jeden 
civilný pracovník, ktorý mi pomáhal, tak by bolo veľmi ťažké ich chytiť. Museli sme ich zahnať do roha.“ 

Matúš Gavlák: „Dvojica prasiatok preverila aj fyzickú kondíciu policajtov. Bol to súboj dvoch a štyroch nôh.“ 
Peter Juríček: „Veľmi sme si zabehali.“ 
Matúš Gavlák: „Policajti už v uliciach mesta chytali rôzne zvery, okrem psov a mačiek už chytali kone, či 

daniela. Tieto prasiatka však na pekáči aspoň zatiaľ neskončia, postarajú sa o nich dočasne policajti.“ 
Andrej Boroň: „Budú umiestnené na odchytovej stanici až do zistenia majiteľa a potom sa uvidí, čo ďalej.“ 
Matúš Gavlák: „Komu dvaja štvornohí výletníci patria sa ešte stále nevie, preto spišskonovoveskí mestskí 

policajti aj touto cestou prosia majiteľa, aby ich kontaktoval. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Zvolen zdolal Liptákov a vedie tabuľku: Tomek s čistým kontom 
[24.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 19:19; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/794896/zvolen-zdolal-liptakov-a-vedie-tabulku-tomek-s-cistym-kontom/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom predohrávanom zápase 46. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej 

Vsi nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0. Hostia si tak vypracovali na čele tabuľky trojbodový náskok pred Banskou 

Bystricou. 
Úvod patril favorizovaným hosťom, ktorí mali puk na svojich hokejkách, do výraznejšej šance sa však 

nedostali. Hra sa postupne vyrovnala, brankári boli i naďalej prakticky bez práce. V 17. minúte nešetrne narazil 
domáci Uhrík na mantinel Zvolenčana Zeleňáka, ktorého museli ošetrovať. Päťminútovú presilovku využili hostia 
na strelenie vedúceho gólu, keď sa presadil Chovan. 

Zvolenčania sa presnými zásahmi v 24. a 25. minúte dostali do trojgólového vedenia, keď skórovali Vandas a 
Holovič. Hostia hrali to, čo potrebovali, svoje vedenie bez problémov kontrolovali a Mikulášania sa dostávali pred 
brankára Tomeka len sporadicky. 

Tretia tretina mala rovnaký priebeh. Líder súťaže mal prevahu, no strelecky sa jeho hráči už presadiť 
nedokázali. Ani jeden zo súperov si v záverečnej 20-minútovke nevypracoval veľkú gólovú príležitosť a tak Zvolen 
zvíťazil pohodlne 3:0. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) 
Góly: 19. Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík). Rozhodovali: Stano, Rencz - 

Gegáň, Árkovics, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Uhrík (L. Mikuláš) 5+do konca zápasu za napadnutie, 
presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 183 divákov. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Šimko – Kurali, Suchý, Nádašdi, Nemec, Lenďák, Mezovský, Fereta, Bača – 
Kriška, Ri.Huna, Ró.Huna – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Piatka, Sukeľ – Žiak, Uhrík, Nechaj 

HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Drgoň, Zeleňák, Vandane, Roman, Ulrych – Vandas, Špirko, 
Handlovský – Kytnár, Chovan – Mitchell, Petráš, Šišovský – P. Marcinek, Holovič, Andrisík 

https://www.cas.sk/clanok/794896/zvolen-zdolal-liptakov-a-vedie-tabulku-tomek-s-cistym-kontom/


Foto: 
Hokejisti Zvolena. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Jednotné cestovné v KSK a PSK 
[24.01.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Ivana Leferovičová / Stanislav Lažo] 

 
 

Stanislav Lažo, moderátor: „V Košiciach a v Prešove spustili prvú fázu integrovanej dopravy, župy sa dohodli 
na rovnakých tarifách aj zľavách. Tieto novinky v doprave by mali platiť od prvého februára. Cieľom systému je 
zaviesť jeden cestovný lístok pre rôzne druhy dopravy v rámci krajov a zabezpečiť, aby spoje na seba 
nadväzovali.“ 

Ivana Leferovičová, redaktorka: „Jednotné a výhodnejšie cestovné. To by malo v oboch krajoch na východe 
priniesť postupné zavádzanie integrovaného systému dopravy. Napríklad víkendový lístok pre rodiny budú môcť 
od budúceho mesiaca využívať rodičia s deťmi do pätnásť rokov.“ 

Dáša Jeleňová, hovorkyňa PSK: „Každý člen rodiny za jednosmerný víkendový lístok, teda v sobotu, nedeľu 
alebo aj štátny sviatok, zaplatí jedno euro a to bez ohľadu na precestovanú vzdialenosť. Rodina tak môže ušetriť 
pri ceste nad tridsať kilometrov.“ 

Ivana Leferovičová: „Nižšie ceny pocítia aj tehotné ženy, seniori či držitelia zlatej Jánskeho plakety.“ 
Rastislav Trnka, predseda KSK: „Taktiež sme znížili poplatky pri prestupoch a sa snažíme ísť cestou 

elektronizácie. Čipové karty zavádzame aj pre prepravcov z Prešovského samosprávneho kraja. Rozširujeme 
možnosti elektronickej peňaženky pre mestské hromadné dopravy v mestách Rožňava, Spišská Nová Ves a 

Košice.“ 
Ivana Leferovičová: „Toto sú prvé kroky krajov na zavedenie integrovaného systému dopravy. Mali by verejnú 

dopravu oproti individuálnej automobilovej zatraktívniť. Podľa analytika jednotné zľavy a ceny sú prvým krokom, 
no nie sú jedinou motiváciou pre cestujúcich.“ 

Rastislav Cenký, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (telefonát): „Kvalita, komfort, presnosť, celkový 
čas cesty, ale i spôsob prestupovania či komfort čakania na spoje na zastávke sú rovnako dôležitými 
parametrami.“ 

Ivana Leferovičová: „Košický i Prešovský kraj chcú postupne dospieť k jednotnému cestovnému lístku bez 
ohľadu na dopravcu či spôsob prepravy. Súčasťou integrovaného systému na východe by mali byť aj dopravné 
podniky krajských miest a železnice.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. 46. kolo Tipsport ligy tipuje Roman Veber 
[24.01.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 15:42; Ján Karašinský] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/46-kolo-tipsport-ligy-tipuje-roman-veber/89166 

 
 

Tipsportligové 46. kolo je rozdelené do dvoch dní. Už dnes odohrajú v Spišskej Novej Vsi zápas medzi 

Liptovským Mikulášom a Zvolenom. Zajtra potom ostatných päť stretnutí. Svoje tipy ponúkol bývalý obranca 
Slovana a Banskej Bystrice Roman Veber. 

Liptovský Mikuláš – Zvolen 2 
„Videl som posledný televízny zápas Zvolena a v tomto stretnutí je pre mňa jasným favoritom. Navyše, 

Liptovský Mikuláš nehrá vo svojom domácom prostredí, ale v Spišskej Novej Vsi.“ 

Tip na strelca gólu: Rastislav Špirko 
Pred zápasom: V predošlom kole zdolali Liptáci Banskú Bystricu, ktorá bola v tom čase lídrom tabuľky. Teraz 

je na jej čele práve Zvolen. 
Banská Bystrica – Trenčín 1 
„Banskej Bystrici sa doma darí a je na čele ligy. Sype to najmä jej zámorským hráčom.“ 
Tip na strelca gólu: Eric Faille 
Pred zápasom: Banská Bystrica doposiaľ odohrala v domácom prostredí 21 zápasov a ani jeden z nich 

neprehrala v riadnom hracom čase. Na súpiske Trenčína by sa mali objaviť brankár Juraj Hollý a kanadský center 
Andrew Radjenovic. 

Nové Zámky – Nitra X 
„Očakávam vyrovnaný zápas. Myslím si, že Nitra nejaký bod získa a preto tipnem remízu.“ 
Tip na strelca gólu: Samuel Buček 
Pred zápasom: Nové Zámky a Nitra sú susedmi v tabuľke a delí ich od seba osem bodov. Viac ich má na 

konte hosťujúca Nitra, ktorá však ťahá sériu štyroch prehier po sebe. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/46-kolo-tipsport-ligy-tipuje-roman-veber/89166


Detva – Košice 2 
„Košice sú v tomto zápase favoritom. Či už kvôli postaveniu v tabuľke, ale aj podľa posledných výsledkov. 

Detve sa totiž v poslednej dobe veľmi nedarí.“ 
Tip na strelca gólu: Ladislav Nagy 
Pred zápasom: Detva prehrala posledných päť stretnutí a proti sebe bude mať súpera, s ktorým v tejto sezóne 

v štyroch vzájomných zápasoch nezískala ani bod. 
Poprad – MAC Budapešť 1 
„Poprad je vyššie v tabuľke a navyše hrá doma. Preto si myslím, že by si mal víťazstvo ustrážiť.“ 
Tip na strelca gólu: Samuel Takáč 
Pred zápasom: Oba tímy strelili v doterajšom priebehu sezóny zhruba rovnaký počet gólov (Poprad 137, MAC 

134), no v samotnej tabuľke ich delí päť miest a 30 bodov. 
Miškovec – Žilina 1 
„Výsledok tipnem len podľa postavenia tímov v tabuľke a podľa toho, že Žilina je v lige posledná.“ 
Tip na strelca gólu: Bálint Magosi 
Pred zápasom: Žilinčania snažiaci sa o zníženie osembodovej straty na predposledný Liptovský Mikuláš sú 

najslabším tímom na súperových klziskách. Z 22 zápasov vyhrali iba 2 v riadnom hracom čase a ďalšie 2 po 
predĺžení, respektíve po nájazdoch. 

Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

12. PRÁVE TERAZ Mafiánska poprava: Pošle sudca Vladimíra po 17 rokoch do 

väzby?! 
[24.01.2019; pluska.sk; Krimi; 11:25; tim;pem] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/prave-teraz-mafianska-poprava-posle-sudca-vladimira-17-rokoch-vazby 

 
 

Má to rýchly spád. V utorok protizločinecká jednotka NAKA pri rozsiahlej razii v obci Studenec pri Levoči 
zadržala podozrivých z vraždy niekdajšieho vysokopostaveného člena mafie Emila Miťa Novotného. Dnes sudca 
rozhoduje o väzbe Vladimíra M. 

dnes 11:25 
Vražda sa stala v auguste 2001. Naša redaktorka je momentálne priamo na súde v Košiciach, kde sa začalo 

pojednávanie. Sudca rozhoduje o vzatí Vladimíra M. (57) do väzby. Toho priviedlo do pojednávacej miestnosti 
viacero policajtov. 

Prokurátor žiada väzbu, pretože je obava, že by mohol obvinený Vladimír M. ujsť, alebo ovplyvňovať svedkov. 
Neuveriteľné dôvody vraždy mafiána, FOTO si pozrite TU 
Z vraždy Emila Novotného obvinila polícia dvoch ľudí. Okrem Vladimíra M. aj Slavomíra S. (44). Emil Novotný 

podľa polície vládol podsvetiu na Spiši. Žil najmä z výpalného, úžery a vymáhania. V pláne mal prevádzkovať aj 
budúcu diskotéku, ktorá by mu zarobila ďalšie peniaze. 

Vladimír je na súde evidentne rozrušený. 
tim 
No 29. augusta 2001 čakal Vladimír na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi spolu so 44- ročným 

Slavomírom. Keď asi polhodinu pred polnocou vystúpil Emil Novotný pred svojím domom z Mercedesu, Vladimír 
M. a Slavomír S. ho mali usmrtiť piatimi strelami a následne ujsť. 

Vyšetrovateľ ich v utorok obvinil z vraždy. Hrozí im trest 12 až 15 rokov väzenia. 
TAKTO SA TVÁRIL NA SÚDE 
Obvinený muž prišiel s putami na rukách priviazaných k opasku v sprievode troch policajtov z pohotovostnej 

motorizovanej jednotky. Bol viditeľne rozrušený, bolo na ňom badať zdravotné problémy. Ťažko sa mu dýchalo, 
dokonca si striekal liek do úst. Podľa našich informácií už dlhší čas trpí závažnou srdcovou poruchou. 

VIDEO Obrovský ÚLOVOK: Z mafiánskej POPRAVY už obvinili dvoch mužov! 
VIDEO Objasnená vražda po 17 rokoch: Neuveríte, kto bol objednávateľ a čo bolo motívom! 
Autori:tim, pem 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Na niektorých úsekoch ciest Zemplína sa tvoria snehové jazyky a záveje 
[24.01.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-niektorych-usekoch-ciest-zemplina-sa-tvoria-snehove-jazyky-a-zaveje-
cl648693.html 

https://www1.pluska.sk/krimi/prave-teraz-mafianska-poprava-posle-sudca-vladimira-17-rokoch-vazby
https://www.24hod.sk/na-niektorych-usekoch-ciest-zemplina-sa-tvoria-snehove-jazyky-a-zaveje-cl648693.html
https://www.24hod.sk/na-niektorych-usekoch-ciest-zemplina-sa-tvoria-snehove-jazyky-a-zaveje-cl648693.html


 
 

24hod.sk Z domova 
Snehový pluh na ceste. 
Košice 24. januára (TASR) – Na niektorých úsekoch ciest Košického kraja sa tvoria snehové jazyky a záveje. 

Ako pre TASR povedala technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho 
kraja Zuzana Fejesová, ide prevažne o okresy Trebišov a Michalovce. 

“Od stredajšieho (23. 1.) večera, keď trochu nasnežilo, sa v okrese Trebišov začali tvoriť záveje a ráno, keď 
sa intenzívnejšie rozfúkalo, už aj v Michalovskom okrese. V ostatných okresoch Košického kraja sú bežné zimné 
podmienky. Horšie je to v úsekoch, ktoré sú pod úrovňou okolitého terénu,” povedala s tým, že situácia nie je taká 
závažná ako v prvej polovici januára. 

Všetky cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné. “Sú však aj také úseky, kde je na vozovke 
päťcentimetrová vrstva snehu, tie sú horšie prejazdné”, uviedla. Komplikácie môžu vodiči pociťovať napríklad v 
úsekoch Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Cejkov – Borša, Novosad - Kysta - Veľaty – Michaľany, 
Novosad - Hraň - Brehov – Cejkov, Zemplínske Jastrabie - Cejkov – Novosad, Viničky - Ladmovce – Zemplín, 
Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Hrušov – Boľ, Kravany – Stankovce, Bačkov – Albinov, Čerhov – 
Veľká Tŕňa, Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa či v okolí obce Kucany. 

“Od večera do rána očakávame sneženie. Keď vietor neustane, môže sa to zhoršiť, ale sme na to pripravení. 
Aktuálne sa venujeme odstraňovaniu snehu tak, aby sme ho v prípade ďalších snehových zrážok mali kde 
odtlačiť,” vysvetlila. 

V okolí Moldavy nad Bodvou, Rožňavy a Spišskej Novej Vsi podľa jej ďalších slov cestári vykonávajú 

preventívnu kontrolu úsekov. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

14. To vás bude zaujímať: Aj takíto zaľúbenci si v Spišskej povedali svoje áno! 
[24.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/to-vas-bude-zaujimat-aj-takito-zalubenci-si-v-spisskej-povedali-svoje-ano-
320860 

 
 

Hovorí sa, že láska nepozná hranice. A o tom, že je to naozaj tak, svedčia aj informácie, ktoré vám práve 
teraz na portáli Spišská 24 prinášame. 

Ako sme vás už informovali, v Matričnom obvode Spišská Nová Ves sa počas uplynulého roku uskutočnilo 

spolu 295 sobášov. Z toho bolo 158 cirkevných a 137 civilných. V tomto článku nájdete tiež ďalšie zaujímavé 
informácie a to aj o rozvodoch. 

Teraz sa však budeme venovať výlučne svadbám, ktoré predstavujú pre zaľúbené páry jeden z 
najvýznamnejších dňov v ich spoločnom živote. 

Vedzte, že vlani sa tu nebrali výlučne len Slováci. V našom matričnom obvode bolo v roku 2018 dvadsať 
sobášov s cudzincami, čo potvrdil pre náš spravodajský portál Pavol Biroš z Matriky a evidencie obyvateľov MsÚ 
v Spišskej Novej Vsi. 

„V rámci sobášov s cudzincami sme sobášili páry, z ktorých aspoň jeden bol cudzinec, teda napríklad v našich 
prípadoch to boli z Talianska, Česka, Ukrajiny, Poľska, USA, Chorvátska, Ruska, Rakúska, Kazachstanu, Brazílie 
aj z Číny,“ prezradil pre spravodajský portál Spišská 24 Biroš. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
V Spišskej prebiehajú sobáše aj na netradičných miestach. Jeden z nich si môžete pozrieť v našej archívnej 

priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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15. Dve prasatá na úteku potrápili policajtov a skomplikovali dopravu 
[24.01.2019; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/407750-dve-prasata-na-uteku-potrapili-policajtov-a-skomplikovali-
dopravu 

 
 

https://spisska.dnes24.sk/to-vas-bude-zaujimat-aj-takito-zalubenci-si-v-spisskej-povedali-svoje-ano-320860
https://spisska.dnes24.sk/to-vas-bude-zaujimat-aj-takito-zalubenci-si-v-spisskej-povedali-svoje-ano-320860
https://www.noviny.sk/slovensko/407750-dve-prasata-na-uteku-potrapili-policajtov-a-skomplikovali-dopravu
https://www.noviny.sk/slovensko/407750-dve-prasata-na-uteku-potrapili-policajtov-a-skomplikovali-dopravu


SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Dve prasiatka, ktoré mali možno skončiť na pekáči sa rozhodli vziať vlastný osud do 
svojich paprčí. Z chovu sa dostali na slobodu a urobili si výlet po Spišskej Novej Vsi. Zvieratá ale ohrozili 

vodičov a zamestnali policajtov, ktorí sa pri ich chytaní poriadne zapotili. 
“Keby si niekto myslel, že je jednoduché chytiť vo voľnej prírode prasiatka, opak je pravdou,” uviedol Peter 

Juríček, pracovník odchytovej stanice MsP SNV. Prasiatka na výlete sa pohybovali po ulici v približne 
polkilemotrovom úseku. Jedno chytili na sídlisku, druhé na parkovisku. Zvláštny pohľad sa naskytol okoloidúcim aj 
vodičom. Nebýva totiž bežné, aby sa takpovediac domáce prasiatka pohybovali voľne po u lici, prebiehali cez 
cestu. 

3 fotografie 
Dve prasatá na úteku potrápili policajtov a skomplikovali dopravu 
Mestských policajtov o nezvyčajných výletníkoch informovali ľudia pomocou tiesňovej linky. Najprv to vyzeralo 

akoby išlo o vtip. “Pracovník na stálej službe vyslal pracovníka odchytovej stanice, aby preveril situáciu. Ten zistil, 
že sa oznam zakladá na pravde,” opísal situáciu Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP SNV. “Spôsobovali 
dopravný kolaps, autá museli zastavovať. Keby neboli mestskí policajti a jeden civilný pracovník, tak by bolo 
veľmi ťažké ich chytiť. Museli sme ich zahnať do rohu,” povedal Peter Juríček. 

Dvojica prasiatok preverila aj fyzickú kondíciu policajtov. Bol to súboj dvoch a štyroch nôh. Policajti už v 
uliciach mesta chytali rôzne zvery. Okrem psov a mačiek už chytali kone či daniela. Tieto prasiatka ale na pekáči 
aspoň zatiaľ neskončia, postarajú sa o nich dočasne policajti “Budú umiestnené na odchytovej stanici, až do 
zistenia majiteľa a potom sa uvidí, čo ďalej,” dodal Andrej Boroň. Komu dvaja štvornohí výletníci patria, sa ešte 
stále nevie. preto spišskonovoveskí mestskí policajti aj touto cestou prosia majiteľa, aby ich kontaktoval. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Liptáci už ďalšieho favorita nezaskočili. Zvolen si upevnil vedenie 
[24.01.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 

 
https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/499712-liptaci-uz-dalsieho-favorita-
nezaskocili-zvolen-si-upevnil-vedenie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Radosť hokejistov Zvolena. Autor: SITA, Martin Havran 
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom predohrávanom zápase 46. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej 

Vsi nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0. Hostia si tak vypracovali na čele tabuľky trojbodový náskok pred Banskou 

Bystricou. 
MHk 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) – hralo sa v Spišskej Novej Vsi 

Gól: 19. Michal Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík, Marcinek) Vylúčení: 2:4 na 2 
min, navyše: Uhrík (Lipt. Mikuláš) 5+DKZ za nečakané napadnutie, presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: 
Stano (SR), Rencz (Maď.) – Gegáň (SR), Árkovics (Maď.), 183 divákov 

Liptovský Mikuláš: Kislicyn (25. M. Šimko) – Suchý, Kurali, J. Nemec, Nádašdi, R. Mezovský, Lenďák, M. 
Bača, Fereta – Róbert Huna, Richard Huna, Kriška – R. Varga, A. Tamáši, Uram – J. Sukeľ, Piatka, P. Števuliak – 
Nechaj, Uhrík, Žiak 

Zvolen: Tomek – Fraser, Pöyhönen, Zeleňák, Drgoň, Michal Roman, Vandane, Ulrych – Handlovský, Špirko, 
Vandas – Michal Chovan, Kytnár – Šišovský, S. Petráš, Mitchell – Andrisík, Holovič, Marcinek 

Úvod patril favorizovaným hosťom, ktorí mali puk na svojich hokejkách, do výraznejšej šance sa však 
nedostali. Hra sa postupne vyrovnala, brankári boli i naďalej prakticky bez práce. V 17. minúte nešetrne narazil 
domáci Uhrík na mantinel Zvolenčana Zeleňáka, ktorého museli ošetrovať. Päťminútovú presilovku využili hostia 
na strelenie vedúceho gólu, keď sa presadil Chovan. 

Zvolenčania sa presnými zásahmi v 24. a 25. minúte dostali do trojgólového vedenia, keď skórovali Vandas a 
Holovič. Hostia hrali to, čo potrebovali, svoje vedenie bez problémov kontrolovali a Mikulášania sa dostávali pred 
brankára Tomeka len sporadicky. 

Tretia tretina mala rovnaký priebeh. Líder súťaže mal prevahu, no strelecky sa jeho hráči už presadiť 
nedokázali. Ani jeden zo súperov si v záverečnej 20-minútovke nevypracoval veľkú gólovú príležitosť a tak Zvolen 
zvíťazil pohodlne 3:0. 

Tabuľka hokejovej Tipsport Ligy 
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17. Zvolen si poradil s Liptovským Mikulášom a na čele tabuľky sa vzdialil 

Banskej Bystrici 
[24.01.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; TASR;SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22037250/zvolen-zdolal-liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-2018-19.html 

 
 

Liptovský Mikuláš je predposledný. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom predohrávanom zápase 46. kola Tipsport 

ligy v Spišskej Novej Vsi nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0. 

Zvolen na čele tipsportligovej tabuľky odskočil od druhej Banskej Bystrice na rozdiel troch bodov. Liptáci sú 
naďalej na jedenástej priečke. 

Tipsport liga - 46. kolo: 
Liptovský Mikuláš - Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) 
Góly: 19. Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík) 
Rozhodovali: Stano, Rencz - Gegáň, Árkovics, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Uhrík (L. Mikuláš) 5+do konca 

zápasu za napadnutie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 183 divákov 
MHK 32 Liptovský Mikuláš: Šimko - Kurali, Suchý, Nádašdi, Nemec, Lenďák, Mezovský, Fereta, Bača - 

Kriška, Ri.Huna, Ró.Huna - Uram, Tamáši, Varga - Števuliak, Piatka, Sukeľ - Žiak, Uhrík, Nechaj 
HKM Zvolen: Skapski - Pöyhönen, Fraser, Drgoň, Zeleňák, Vandane, Roman, Ulrych - Vandas, Špirko, 

Handlovský - Kytnár, Chovan - Mitchell, Petráš, Šišovský - P. Marcinek, Holovič, Andrisík 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Liptáci na Spiši prehrali so Zvolenom: Mikulášania nestrelili ani gól! 
[24.01.2019; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Tomáš Batiz] 

 
https://mikulas.dnes24.sk/liptaci-na-spisi-prehrali-so-zvolenom-mikulasania-nestrelili-ani-gol-320895 

 
 

Hokejisti Liptovského Mikuláša prehrali v rámci 46. kola so Zvolenom. 
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom predohrávanom zápase 46. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej 

Vsi nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0. Hostia si tak vypracovali na čele tabuľky trojbodový náskok pred Banskou 

Bystricou. 
Úvod patril favorizovaným hosťom, ktorí mali puk na svojich hokejkách, do výraznejšej šance sa však 

nedostali. Hra sa postupne vyrovnala, brankári boli i naďalej prakticky bez práce. V 17. minúte nešetrne narazil 
domáci Uhrík na mantinel Zvolenčana Zeleňáka, ktorého museli ošetrovať. Päťminútovú presilovku využili hostia 
na strelenie vedúceho gólu, keď sa presadil Chovan. 

https://sport.sme.sk/c/22037250/zvolen-zdolal-liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-2018-19.html
https://mikulas.dnes24.sk/liptaci-na-spisi-prehrali-so-zvolenom-mikulasania-nestrelili-ani-gol-320895


Zvolenčania sa presnými zásahmi v 24. a 25. minúte dostali do trojgólového vedenia, keď skórovali Vandas a 
Holovič. Hostia hrali to, čo potrebovali, svoje vedenie bez problémov kontrolovali a Mikulášania sa dostávali pred 
brankára Tomeka len sporadicky. 

Tretia tretina mala rovnaký priebeh. Líder súťaže mal prevahu, no strelecky sa jeho hráči už presadiť 
nedokázali. Ani jeden zo súperov si v záverečnej 20-minútovke nevypracoval veľkú gólovú príležitosť a tak Zvolen 
zvíťazil pohodlne 3:0. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) 
- Góly: 19. Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík). 
Pozrite si fotky z rekonštrukcie zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši. 
Zdroj: TASR 
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19. Liptáci na Spiši prehrali so Zvolenom: Mikulášania nestrelili ani gól! 
[24.01.2019; dnes24.sk; Ružomberok; 00:00; Tomáš Batiz] 

 
https://ruzomberok.dnes24.sk/liptaci-na-spisi-prehrali-so-zvolenom-mikulasania-nestrelili-ani-gol-320895 

 
 

Hokejisti Liptovského Mikuláša prehrali v rámci 46. kola so Zvolenom. 
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom predohrávanom zápase 46. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej 

Vsi nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0. Hostia si tak vypracovali na čele tabuľky trojbodový náskok pred Banskou 

Bystricou. 
Úvod patril favorizovaným hosťom, ktorí mali puk na svojich hokejkách, do výraznejšej šance sa však 

nedostali. Hra sa postupne vyrovnala, brankári boli i naďalej prakticky bez práce. V 17. minúte nešetrne narazil 
domáci Uhrík na mantinel Zvolenčana Zeleňáka, ktorého museli ošetrovať. Päťminútovú presilovku využili hostia 
na strelenie vedúceho gólu, keď sa presadil Chovan. 

Zvolenčania sa presnými zásahmi v 24. a 25. minúte dostali do trojgólového vedenia, keď skórova li Vandas a 
Holovič. Hostia hrali to, čo potrebovali, svoje vedenie bez problémov kontrolovali a Mikulášania sa dostávali pred 
brankára Tomeka len sporadicky. 

Tretia tretina mala rovnaký priebeh. Líder súťaže mal prevahu, no strelecky sa jeho hráči už presadiť 
nedokázali. Ani jeden zo súperov si v záverečnej 20-minútovke nevypracoval veľkú gólovú príležitosť a tak Zvolen 
zvíťazil pohodlne 3:0. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) 
- Góly: 19. Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík). 
Pozrite si fotky z rekonštrukcie zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši. 
Zdroj: TASR 
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20. Japonský autor metodiky WCM ocenil prácu Spišiakov 
[24.01.2019; 24hod.sk; Ekonomika; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/japonsky-autor-metodiky-wcm-ocenil-pracu-spisiakov-cl648701.html 

 
 

24hod.sk Ekonomika 
Na snímke robotník presúva kompresory v závode na výrobu kompresorov Embraco Slovakia v Spišskej 

Novej Vsi. 
Spišská Nová Ves 24. januára (TASR) – Japonský profesor ocenil pokrok Spišiakov, päť rokov po zavedení 

programu Výroba na svetovej úrovni (World Class Manufacturing - WCM) sa totiž spišskonovoveský výrobca 
chladiarenských kompresorov dostal na úroveň tzv. bronzového závodu. Dosiahol skóre 50 na 100-bodovej 
stupnici. „Toto vysvedčenie nám na tohto týždňovom audite osobne pridelil emeritný profesor Hajime Yamashina 
z univerzity v japonskom Kjóte, autor metodiky,“ informoval riaditeľ Embraco Slovakia Marcelo Borba. 

Hlavným cieľom WCM je dosiahnuť neustále zlepšovanie sa vo výrobnom procese. Deje sa tak elimináciou 
plytvania a vylepšovaním kvality, pracovných podmienok, bezpečnosti a šetrného prístupu k životnému 
prostrediu. Systém je zároveň nastavený tak, aby sa v jeho rámci mohli všetci zamestnanci neustále vzdelávať. 

Borba dodal, že noví zamestnanci zaradení do programu Trainee pre absolventov vysokých škôl dostávajú 
pracovné úlohy priamo súvisiace so systémom WCM. Pri zvyšovaní produktivity pomáha tiež automatizovaný 
zber dát, vďaka ktorému sa dajú lepšie identifikovať a následne riešiť odstávky na jednotlivých strojoch a 
zariadeniach. 

https://ruzomberok.dnes24.sk/liptaci-na-spisi-prehrali-so-zvolenom-mikulasania-nestrelili-ani-gol-320895
https://www.24hod.sk/japonsky-autor-metodiky-wcm-ocenil-pracu-spisiakov-cl648701.html


„Máme pred sebou roky, keď nás WCM bude naďalej viesť a usmerňovať. Je to dôležitý nástroj, vďaka 
ktorému si môžeme udržiavať svoju pozíciu na svetovom trhu,“ konštatuje Borba. Medzi spoločnosti, ktoré tiež 
uplatňujú systém WCM, patria Fiat, Magneti Marelli či Unilever. 

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

 
 

21. VIDEO: Zvolen si v Spišskej Novej Vsi poradil s Liptovským Mikulášom 
[24.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378585/zvolen-si-v-spisskej-novej-vsi-poradil-s-liptovskym-mikulasom/ 

 
 

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom predohrávanom zápase 46. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej 
Vsi nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0. Hostia si tak vypracovali na čele tabuľky trojbodový náskok pred Banskou 

Bystricou. 
MHK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) 
Góly: 19. Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík) 
Rozhodovali: Stano, Rencz - Gegáň, Árkovics, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Uhrík (L. Mikuláš) 5+do konca 

zápasu za napadnutie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 183 divákov 
Zostavy 
MHK 32 Liptovský Mikuláš: Šimko – Kurali, Suchý, Nádašdi, Nemec, Lenďák, Mezovský, Fereta, Bača – 

Kriška, Ri.Huna, Ró.Huna – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Piatka, Sukeľ – Žiak, Uhrík, NechajHKM Zvolen: 
Skapski – Pöyhönen, Fraser, Drgoň, Zeleňák, Vandane, Roman, Ulrych – Vandas, Špirko, Handlovský – Kytnár, 
Chovan – Mitchell, Petráš, Šišovský – P. Marcinek, Holovič, Andrisík 

Úvod patril favorizovaným hosťom, ktorí mali puk na svojich hokejkách, do výraznejšej šance sa však 
nedostali. Hra sa postupne vyrovnala, brankári boli i naďalej prakticky bez práce. V 17. minúte nešetrne narazil 
domáci Uhrík na mantinel Zvolenčana Zeleňáka, ktorého museli ošetrovať. Päťminútovú presilovku využili hostia 
na strelenie vedúceho gólu, keď sa presadil Chovan. 

Zvolenčania sa presnými zásahmi v 24. a 25. minúte dostali do trojgólového vedenia, keď skórovali Vandas a 
Holovič. Hostia hrali to, čo potrebovali, svoje vedenie bez problémov kontrolovali a Mikulášania sa dostávali pred 
brankára Tomeka len sporadicky. 

Tretia tretina mala rovnaký priebeh. Líder súťaže mal prevahu, no strelecky sa jeho hráči už presadiť 
nedokázali. Ani jeden zo súperov si v záverečnej 20-minútovke nevypracoval veľkú gólovú príležitosť a tak Zvolen 
zvíťazil pohodlne 3:0. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 46. kolo 
1 
X 
2 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 3 
HKM Zvolen Zvolen 
(0:1, 0:2, 0:0) 
HK Poprad Poprad 
17:00 
25.01.2019 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
1.37 5.55 5.90 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
17:30 
25.01.2019 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1.56 4.75 4.35 
HC 07 Detva Detva 
18:00 
25.01.2019 
HC Košice Košice 
4.20 4.85 1.57 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
18:30 
25.01.2019 
HK Nitra Nitra 

https://sport.aktuality.sk/c/378585/zvolen-si-v-spisskej-novej-vsi-poradil-s-liptovskym-mikulasom/


2.50 4.25 2.32 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
18:30 
25.01.2019 
MsHK Žilina Žilina 
1.53 4.95 4.45 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

EFL_CHELSEA_TOTTENHAM_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Neprekonateľný Tomek, proti Liptákom udržal už štvrté čisté konto sezóny 
[24.01.2019; myzvolen.sme.sk; Zvolen / Šport; 00:00; TASR] 

 
https://myzvolen.sme.sk/c/22037263/neprekonatelny-tomek-proti-liptakom-udrzal-uz-stvrte-ciste-konto-
sezony.html 

 
 

Zvolenčania predohrali 46. kolo v Spišskej Novej Vsi, kde sa stretli s Liptákmi. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) 
Góly: 19. Chovan (Pöyhönen), 24. Vandas (Špirko), 25. Holovič (Andrisík). Rozhodovali: Stano, Rencz - 

Gegáň, Árkovics, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Uhrík (L. Mikuláš) 5+do konca zápasu za napadnutie, 
presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 183 divákov. 

L. Mikuláš: Šimko – Kurali, Suchý, Nádašdi, Nemec, Lenďák, Mezovský, Fereta, Bača – Kriška, Ri.Huna, 
Ró.Huna – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Piatka, Sukeľ – Žiak, Uhrík, Nechaj 

HKM Zvolen: Tomek – Pöyhönen, Fraser, Drgoň, Zeleňák, Vandane, Roman, Ulrych – Vandas, Špirko, 
Handlovský – Kytnár, Chovan – Mitchell, Petráš, Šišovský – P. Marcinek, Holovič, Andrisík 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:V nominácii na Kaufland Cup štyria Zvolenčania a dvaja Detvania 
Úvod patril favorizovaným hosťom, ktorí mali puk na svojich hokejkách, do výraznejšej šance sa však 

nedostali. Hra sa postupne vyrovnala, brankári boli i naďalej prakticky bez práce. V 17. minúte nešetrne narazil 
domáci Uhrík na mantinel Zvolenčana Zeleňáka, ktorého museli ošetrovať. Päťminútovú presilovku využili hostia 
na strelenie vedúceho gólu, keď sa presadil Chovan. 

Zvolenčania sa presnými zásahmi v 24. a 25. minúte dostali do trojgólového vedenia, keď skórovali Vandas a 
Holovič. Hostia hrali to, čo potrebovali, svoje vedenie bez problémov kontrolovali a Mikulášania sa dostávali pred 
brankára Tomeka len sporadicky. 

Tretia tretina mala rovnaký priebeh. Líder súťaže mal prevahu, no strelecky sa jeho hráči už presadiť 
nedokázali. Ani jeden zo súperov si v záverečnej 20-minútovke nevypracoval veľkú gólovú príležitosť a tak Zvolen 
zvíťazil pohodlne 3:0. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Žilina v závere rozhodla o prehre Lučenca 
[24.01.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22036470/zilina-v-zavere-rozhodla-o-prehre-lucenca.html 

 
 

Griffin, Shelton a Agusi zabezpečili skoro všetky body hostí. 
PP & TV RAJ Žilina – BKM Lučenec 84:67 (22:17, 16:19, 21:18, 25:13) 
Žilina: Tot 12, Merešš 9, Stanojevič 8, Jackson a Rožánek po 4 (Dickson 19, Djordjevič 18, Podhorský 6, 

Krajina 4). 
Lučenec: Griffin 23, Shelton 22, Agusi 17, Skvašik 2, Jacobs 0 (Jackuliak, Pipíška a Vukovič po 1, B. Mátych 

0). 
TH: 17/13 – 16/8. Fauly: 19 – 19. Trojky: 5 – 5. Rozhodovali: Margala, Lamoš, Mlynarčík. 
ŽILINA/LUČENEC. Basketbalisti Lučenca nabudení po domácej výhre nad Spišskou vycestovali v 24. kole do 

Žiliny. 
Aj predošlé víťazstvo sa podpísalo pod vyrovnanú partiu, ktorá trvala tri štvrtiny. V priebehu tej poslednej sa 

ale zápas zlomil. Domáci najmä vďaka doskokom dokázali bodovo odskočiť a zvíťazili výsledkom 84:67. 
Prečítajte si tiež: 

https://myzvolen.sme.sk/c/22037263/neprekonatelny-tomek-proti-liptakom-udrzal-uz-stvrte-ciste-konto-sezony.html
https://myzvolen.sme.sk/c/22037263/neprekonatelny-tomek-proti-liptakom-udrzal-uz-stvrte-ciste-konto-sezony.html
https://mynovohrad.sme.sk/c/22036470/zilina-v-zavere-rozhodla-o-prehre-lucenca.html


Prečítajte si tiež:Saganova detská tour odštartuje na Gemeri 
Hráči BKM Griffin, Shelton a Agusi sa od spoluhráčov odtrhli a zabezpečili skoro všetky body hostí. 
V 25. kole má Lučenec prestávku. Potom zabojuje na pôde Handlovej (2.2.). 
Povedali po zápase: 
Tibor Jány, tréner Lučenca: „Myslím si, že sme s domácimi držali veľmi dlho krok. Prakticky bol zápas stále 

otvorený a vyrovnaný. Tento stav sme dokázali držať do piatej minúty poslednej štvrtiny. Záver domáci dokonale 
ovládli. My sme urobili neuveriteľné chyby. Rýchle a nepripravené zakončenia spôsobili to, že súper získaval lopty 
po doskokoch. Najdôležitejší zvrat nastal práve po doskokoch súpera a následných protiútokoch, ktoré dotiahli do 
úspešných zakončení.“ 

Branislav Pipíška, hráč Lučenca: „Myslím si, že zo začiatku sme hrali dobre a držali sme krok so Žilinou. 
Podarilo sa nám v úvode vyhrávať, čím sme možno zaskočili Žilinu. Postupom zápasu sme však poľavili v obrane 
a v poslednej štvrtine nás preskákali v útočných doskokoch.“ 

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Pre nás to bol určite ťažký zápas. Do tímu sa vrátili späť DeAndre Dickson po 
výrone kotníka a Bojan Stanojevič. Takisto máme novú posilu, ktorou je Vuk Djordjevič. Zapracovanie zmien 
potrebuje čas, chceli by sme teda aj fanúšikov poprosiť o trpezlivosť. V tomto zápase chcem práve fanúšikom 
veľmi poďakovať. Zápas bol veľmi vyrovnaný a toto víťazstvo je z veľkej časti aj ich zásluhou.“ 

Bojan Stanojevič, hráč Žiliny: „Odohrali sme veľmi ťažký zápas. Lučenec má mladých hráčov, ktorí hrajú veľmi 
rýchlo. Po našich troch prehrách to bol takisto veľmi ťažký zápas na psychiku. Som veľmi rád, že sme na konci 
zabrali a dotiahli sme zápas do víťazného konca.“ 

TABUĽKA 
1. BK Inter Bratislava 21 17 4 1747:1384(+363) 38 
2. BK Levickí Patrioti 22 15 7 1810:1642(+168) 37 
3. Iskra Svit 21 14 7 1731:1649(+82) 35 
4. BC Prievidza 21 12 9 1620:1532(+88) 33 
5. PP & TV RAJ Žilina 21 12 9 1713:1669(+44) 33 
6. MBK Rieker Com-Therm Komárno 22 9 13 1743:1805(-62) 31 
7. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 21 8 13 1756:1870(-114) 29 

8. MBK Handlová 21 7 14 1565:1754(-189) 28 
9. BKM Lučenec 22 2 20 1543:1923(-380) 24 
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. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Hlasy po zápase Martin - Nové Zámky B 
[24.01.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22036635/hlasy-po-zapase-martin-nove-zamky-b.html 

 
 

Zápas proti rezerve Nových Zámkov bol tretím v rade, v ktorom Martin nastrieľal dvojciferný počet gólov. Duel 
sa vydaril Andrejovi Jurášekovi, ktorý v ňom nazbieral osem kanadských bodov. 

HK Martin – HC Nové Zámky B 18:1 (4:0, 9:1, 5:0) 
MARTIN. Tímu z juhu Slovenska sa Martinčanom v úvodných troch súbojoch nepodarilo streliť gól, pričom ich 

inkasoval až štyridsaťštyri. Na začiatku druhej časti štvrtého vzájomného stretnutia sa síce Nové Zámky presného 
zásahu dočkali, no tento moment bol asi ich jediným výraznejším zábleskom. Na Podháji utrpeli devastujúcu 
prehru o sedemnásť gólov, a tak je konečná podoba ich skóre v tohtosezónnych zápasoch proti Turčanom 1:62. 

Na domácej strane sa duel najviac vydaril Andrejovi Jurášekovi, ktorý si štatistiky vylepšil o osem kanadských 
bodov (4+4). Zdatne mu sekundovali dvaja šesťbodoví hráči Jaroslav Markovič (3+3) a Jakub Langhammer (1+5). 
Za zmienku určite stojí aj sedem plusových bodov obrancu Michala Dvořáka. 

Góly: 0:27 Markovič (Dvořák, Jurášek), 2:33 Jurášek (Markovič), 6:06 Pokrivčák (Poliaček, Urbánek), 6:23 
Brveník (Dírer, Zeliska), 23:49 Pacalaj (Urbánek), 24:45 Zeliska (Dírer, Brveník), 25:43 Paulíny (Rudzan, Dvořák), 
31:35 Tabaček (Jurášek, Langhammer), 33:02 Poliaček (Pokrivčák), 35:32 Langhammer (Markovič, Jurášek), 
35:48 Rusina (Pokrivčák), 35:55 Dírer (Brveník), 36:02 Paulíny (z trest. strieľania), 40:45 Jurášek (Tabaček, 
Langhammer, Markovič), 44:25 Markovič (Langhammer, Tabaček), 48:10 Jurášek (Tabaček, Langhammer), 
51:48 Jurášek (Langhammer, Dírer) a 57:15 Markovič (Jurášek, Rusina), resp. 20:25 Murašov (Štefánik) . Strely: 
72:15.Vylúčenia: 2:5. Presilovky: 3:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Valach – Kováčik, Kontšek. Diváci: 612. 

MARTIN: Riečický – Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Burzík, Rusina, Themár – Markovič, Langhammer, Jurášek – 
Poliaček, Urbánek, Pokrivčák – Zeliska, Dírer, Brveník – Paulíny, Barto, Rudzan.NOVÉ ZÁMKY B: Výžinkár (41. 
Glosár) – Kudrna, Štefánik, Židuljak, Evdokimov, Šimko, Procházka – Ryšavý, Danilov, Murašov – Haris, Vörös, 
Kucsera – Maroš, Dobrotina, Jesenský – Otruba. 

https://myturiec.sme.sk/c/22036635/hlasy-po-zapase-martin-nove-zamky-b.html


Róbert Spišák, tréner Martina: - Snažili sme sa koncentrovať predovšetkým na vlastnú hru. Nedívali sme sa 
na skóre, ale nabádali hráčov k tomu, aby stále dobre korčuľovali, kvalitne kombinovali, rýchlo a dôrazne strieľali. 
V podstatnej časti stretnutia sa nám to aj podarilo, čoho výsledkom je naše jednoznačné víťazstvo. 

Garip Saliji, tréner Nových Zámkov B: - Proti Martinu nám to vôbec nejde, čo sa potvrdilo i dnes. Síce nás 
trápi maródka a musíme improvizovať so zostavou, ale mladí chalani, ktorí dostávajú šancu sa jej musia chytiť 
lepšie. Ak by na ľade nechali srdce, takémuto výprasku by sme sa vyhli. Ak chceme uspieť v play out, prístup k 
zápasovým povinnostiam musíme jednoznačne zlepšiť. 

Dominik Riečický, brankár Martina:- Pre mňa to bolo ťažké, pretože dlhé minúty som bol bez zákroku a keď 
ste skrehnutý, tak sa chytá veľmi zle. Aj takéto stretnutia však treba vedieť zvládnuť a i vďaka chalanom, ktorí sa 
neprispôsobili tempu hostí, môžeme byť po zápase spokojní. Naši diváci sa mohli potešiť z množstva gólov v sieti 
súpera a to bolo zrejme najväčším pozitívom stretnutia. 

Vladimír Glosár, brankár Nových Zámkov B: - Nastúpili sme síce v oklieštenej zostave, ale na takéto veci sa 
nechceme vyhovárať. Martinu sme cestu za víťazstvom ani trochu neskomplikovali a to pre nás vôbec nie je 
dobrá vizitka. Takéto súboje sú predovšetkým o morálke a my sme tentoraz všetko veľmi rýchlo zabalili. Preto sa 
nemôžeme čudovať, že domov odchádzame s poriadnym výpraskom. 

Ostatné výsledky 41. kola: Trnava – Skalica 1:4, Michalovce – Spišská Nová Ves 3:0, Humenné – HC 

Bratislava 5:2, Považská Bystrica – Prešov 4:3 PP, Topoľčany – Dubnica 2:8. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Obvineného z mafiánskej vraždy vzal súd do väzby 
[24.01.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Judita Čermáková;Róbert 

Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22036782/obvineneho-z-mafianskej-vrazdy-vzal-sud-do-vazby.html 

 
 

Vladimír M. mal pred 17 rokmi zastreliť svojho konkurenta. 
Rozhodovanie o väzbe Vladimíra M. 
(12 fotografií) 
KOŠICE. Okresný súd Košice I vo štvrtok rozhodoval o návrhu na väzobné stíhanie. 
Krajská prokuratúra ho podala na 56-ročného Vladimíra M. z obce Studenec v okrese Levoča. 
Od utorka čelí obvineniu zo spolupáchateľstva trestného činu vraždy. 
Keďže bol od utorka v cele predbežného zadržania, na súd ho priviedla eskorta. 
Dvaja strelci 
Vladimíra zadržala NAKA v utorok ráno v jeho vozidle značky Suzuki na ceste medzi Domaňovcami a 

Klčovom. 
Prečítajte si tiež:NAKA zadržala podozrivého z mafiánskej vraždy 
Celé dopoludnie potom policajti prehľadávali jeho dom v Studenci. 
Ešte v ten deň bolo voči Vladimírovi vznesené obvinenie z vraždy. 
Stala sa ešte pred 17 rokmi a jej obeťou bol Emil Novotný, prezývaný Miťo, koncom 90. rokov spájaný so 

spišskonovoveským podsvetím. 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. 
Potom si na ňu spolu so Slavomírom S. v jednu augustovú noc 2001 počkal v mieste jeho bydliska na 

Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Keď Miťo krátko pred polnocou prišiel na svojom vozidle Mercedes Benz 290 TB, obaja muži na neho spustili 
paľbu z doposiaľ nezistených zbraní kalibru 7,65 mm. 

Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. 
Vladimír so Slavomírom potom utiekli v smere do neďalekej záhradkárskej lokality. 
Zásah NAKA v obci Studenec 
(12 fotografií) 
Mocenský aj milostný motív 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy. 
Najmä z vyberania výpalného, vymáhania pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. 
Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha zabrániť konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku 

diskotéky Kotolňa. 
Polícia tvrdí, že okrem ekonomických dôvodov bol za konaním Vladimíra i jeho súkromný. 
Konkrétne závistlivá pohnútka odstrániť Miťa zo vzťahu s jeho vtedajšou družkou Natáliou, o ktorú mal 

záujem. 
Pohnútkou Slavomíra pomôcť Vladimírovi pri akcii boli sľúbené finančné prostriedky a nehnuteľnosť vo forme 

bytu. 
Žiadajú prešovskú väznicu 
Ako nás informoval hovorca krajskej prokuratúry, návrh na väzobné stíhanie obsahoval dva dôvody. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22036782/obvineneho-z-mafianskej-vrazdy-vzal-sud-do-vazby.html


((piano)) 
„Prvým je úteková väzba, keďže máme reálnu obavu, že obvinený sa bude chcieť vyhnúť trestnému stíhaniu 

útekom. Druhým je kolúzna väzba, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov alebo spoluobvineného," 
uviedol Milan Filičko. 

Ako sme sa z iného zdroja dozvedeli, v prípade vzatia obvineného do väzby navrhuje prokuratúra jej výkon vo 
väznici v Prešove. 

V košickej väznici sa totiž nachádza jeden z hlavných svedkov v tejto veci, Jusuf R. Existovala by tak reálna 
obava z jeho ovplyvňovania. 

Sťažnosť dal aj prokurátor 
Vladimíra vo štvrtok ráno priviedla na súd trojčlenná eskorta. 
Rozhodovanie o návrhu na väzbu trvalo vyše dve hodiny. 
Ako nás informovala hovorkyňa súdu Anna Pančurová, súd vzal Vladimíra do väzby, ale iba pre obavu, že sa 

bude ukrývať a takto mariť vyšetrovanie. 
Sťažnosť preto podal obvinený muž, ale aj prokurátor, ktorý žiada a kolúznu väzbu. 
O oboch bude, pravdepodobne na druhý týždeň, rozhodovať krajský súd. 
Vladimír si na jeho verdikt počká vo väznici v Košiciach. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Japonský autor metodiky WCM ocenil prácu Spišiakov 
[24.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/ekonomika/japonsky-autor-metodiky-wcm-ocenil-pra/374325-clanok.html 

 
 

Na snímke robotník presúva kompresory v závode na výrobu kompresorov Embraco Slovakia v Spišskej 
Novej Vsi. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Hlavným cieľom WCM je dosiahnuť neustále zlepšovanie sa vo výrobnom procese. 
Spišská Nová Ves 24. januára (TASR) – Japonský profesor ocenil pokrok Spišiakov, päť rokov po zavedení 

programu Výroba na svetovej úrovni (World Class Manufacturing - WCM) sa totiž spišskonovoveský výrobca 
chladiarenských kompresorov dostal na úroveň tzv. bronzového závodu. Dosiahol skóre 50 na 100-bodovej 
stupnici. „Toto vysvedčenie nám na tohto týždňovom audite osobne pridelil emeritný profesor Hajime Yamashina 
z univerzity v japonskom Kjóte, autor metodiky,“ informoval riaditeľ Embraco Slovakia Marcelo Borba. Hlavným 
cieľom WCM je dosiahnuť neustále zlepšovanie sa vo výrobnom procese. Deje sa tak elimináciou plytvania a 
vylepšovaním kvality, pracovných podmienok, bezpečnosti a šetrného prístupu k životnému prostrediu. Systém je 
zároveň nastavený tak, aby sa v jeho rámci mohli všetci zamestnanci neustále vzdelávať. Borba dodal, že noví 
zamestnanci zaradení do programu Trainee pre absolventov vysokých škôl dostávajú pracovné úlohy priamo 
súvisiace so systémom WCM. Pri zvyšovaní produktivity pomáha tiež automatizovaný zber dát, vďaka ktorému sa 
dajú lepšie identifikovať a následne riešiť odstávky na jednotlivých strojoch a zariadeniach. „Máme pred sebou 
roky, keď nás WCM bude naďalej viesť a usmerňovať. Je to dôležitý nástroj, vďaka ktorému si môžeme udržiavať 
svoju pozíciu na svetovom trhu,“ konštatuje Borba. Medzi spoločnosti, ktoré tiež uplatňujú systém WCM, patria 
Fiat, Magneti Marelli či Unilever. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Na niektorých úsekoch ciest Zemplína sa tvoria snehové jazyky a záveje 
[24.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/na-niektorych-usekoch-ciest-zemplina/374320-clanok.html 

 
 

Snehový pluh na ceste. Foto: TASR - František Iván 
Všetky cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné. 
Košice 24. januára (TASR) – Na niektorých úsekoch ciest Košického kraja sa tvoria snehové jazyky a záveje. 

Ako pre TASR povedala technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho 
kraja Zuzana Fejesová, ide prevažne o okresy Trebišov a Michalovce. “Od stredajšieho (23. 1.) večera, keď 
trochu nasnežilo, sa v okrese Trebišov začali tvoriť záveje a ráno, keď sa intenzívnejšie rozfúkalo, už aj v 
Michalovskom okrese. V ostatných okresoch Košického kraja sú bežné zimné podmienky. Horšie je to v úsekoch, 
ktoré sú pod úrovňou okolitého terénu,” povedala s tým, že situácia nie je taká závažná ako v prvej polovici 
januára. Všetky cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné. “Sú však aj také úseky, kde je na vozovke 
päťcentimetrová vrstva snehu, tie sú horšie prejazdné”, uviedla. Komplikácie môžu vodiči pociťovať napríklad v 
úsekoch Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Cejkov – Borša, Novosad - Kysta - Veľaty – Michaľany, 

http://www.teraz.sk/ekonomika/japonsky-autor-metodiky-wcm-ocenil-pra/374325-clanok.html
http://www.teraz.sk/regiony/na-niektorych-usekoch-ciest-zemplina/374320-clanok.html


Novosad - Hraň - Brehov – Cejkov, Zemplínske Jastrabie - Cejkov – Novosad, Viničky - Ladmovce – Zemplín, 
Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Hrušov – Boľ, Kravany – Stankovce, Bačkov – Albinov, Čerhov – 
Veľká Tŕňa, Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa či v okolí obce Kucany. “Od večera do rána očakávame sneženie. Keď vietor 
neustane, môže sa to zhoršiť, ale sme na to pripravení. Aktuálne sa venujeme odstraňovaniu snehu tak, aby sme 
ho v prípade ďalších snehových zrážok mali kde odtlačiť,” vysvetlila. V okolí Moldavy nad Bodvou, Rožňavy a 
Spišskej Novej Vsi podľa jej ďalších slov cestári vykonávajú preventívnu kontrolu úsekov. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Na zemplínskych cestách robia problémy záveje a snehové jazyky 
[24.01.2019; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Dopravný servis z Dolného Zemplína; 00:00; 

TASR] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22036844/na-zemplinskych-cestach-robia-problemy-zaveje-a-
snehove-jazyky.html 

 
 

Problémové úseky sú v okresoch Trebišov a Michalovce. 
KOŠICKÝ KRAJ. Na niektorých úsekoch ciest Košického kraja sa tvoria snehové jazyky a záveje. 
Ako vo štvrtom po poludní povedala technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja Zuzana Fejesová, ide prevažne o okresy Trebišov a Michalovce. 
Problémy na Zemplíne 
Prečítajte si tiež:Na východnom Slovensku hrozí silný vietor aj záveje 
“Od stredajšieho večera, keď trochu nasnežilo, sa v okrese Trebišov začali tvoriť záveje a ráno, keď sa 

intenzívnejšie rozfúkalo, už aj v Michalovskom okrese. V ostatných okresoch Košického kraja sú bežné zimné 
podmienky. Horšie je to v úsekoch, ktoré sú pod úrovňou okolitého terénu,” povedala s tým, že situácia nie je taká 
závažná ako v prvej polovici januára. 

Všetky cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné. 
“Sú však aj také úseky, kde je na vozovke päťcentimetrová vrstva snehu, tie sú horšie prejazdné,” uviedla. 
Úseky s komplikáciami 
Komplikácie môžu vodiči pociťovať napríklad v úsekoch Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Cejkov - 

Borša, Novosad - Kysta - Veľaty - Michaľany, Novosad - Hraň - Brehov - Cejkov, Zemplínske Jastrabie - Cejkov - 
Novosad, Viničky - Ladmovce - Zemplín, Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Hrušov - Boľ, Kravany - 
Stankovce, Bačkov - Albinov, Čerhov - Veľká Tŕňa, Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa či v okolí obce Kucany. 

“Od večera do rána očakávame sneženie. Keď vietor neustane, môže sa to zhoršiť, ale sme na to pripravení. 
Aktuálne sa venujeme odstraňovaniu snehu tak, aby sme ho v prípade ďalších snehových zrážok mali kde 
odtlačiť,” vysvetlila. 

V okolí Moldavy nad Bodvou, Rožňavy a Spišskej Novej Vsi podľa jej ďalších slov cestári vykonávajú 

preventívnu kontrolu úsekov. 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Novoveskí hokejisti si zmerali sily s lídrom tabuľky: Náš súper však mal 

navrch 
[24.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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navrch-320813 

 
 

Koniec základnej časti prvej hokejovej ligy sa blíži. V 41. kole si spišskonovoveskí hokejisti zmerali sily s 
prvými Michalovcami. 

Už len niekoľko zápasov delí hokejistov 1. hokejovej ligy od play off. To, či sa hráči Spišskej Novej Vsi do 

neho vôbec dostanú je otázne, keďže počas sezóny sa pohybujú poväčšine na deviatom, ale aj ôsmom mieste v 
tabuľke. Momentálne sme na deviatej priečke so stratou jedného bodu na ôsmu Považskú Bystricu. 

Ostatný zápas sme odohrali na ľade súpera, ale nepodarilo sa nám ho zdolať a tak sa po tretinách 0:0, 1:0, a 
2:0 z víťazstva tešili Michalovce. Už tento piatok nás čaká ďalší duel a to na domácom ľade proti Trnave. 
Predposledné kolo základnej časti odohráme taktiež doma v nedeľu 27. januára so Skalicou. A na posledný 
zápas základnej časti vycestujú naši hokejisti do Nových Zámkov. 

HK Dukla Ingema Michalovce – HK Spišská Nová Ves 3:0 

Góly: 30. Chalupa (Hamráček, Piatak), 53. Safaraleev (Boiko), 58. Toma (Hamráček, Róth). 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22036844/na-zemplinskych-cestach-robia-problemy-zaveje-a-snehove-jazyky.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22036844/na-zemplinskych-cestach-robia-problemy-zaveje-a-snehove-jazyky.html
https://spisska.dnes24.sk/novoveski-hokejisti-si-zmerali-sily-s-lidrom-tabulky-superi-mali-vsak-opat-navrch-320813
https://spisska.dnes24.sk/novoveski-hokejisti-si-zmerali-sily-s-lidrom-tabulky-superi-mali-vsak-opat-navrch-320813


Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Pamätný dres za 600 odohraných zápasov nedávno dostal hokejista Michal Findura. Fotky z tejto udalosti si 

môžete pozrieť v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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30. Výbuch HC Topoľčany na domácom ľade: Od Dubnice dostali osem gólov 
[24.01.2019; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://topolcany.dnes24.sk/vybuch-hc-topolcany-na-domacom-lade-od-dubnice-dostali-osem-golov-
320825 

 
 

Topoľčianski hokejisti majú za sebou predohrávku 41. kola druhej najvyššej súťaže. Na domácom ľade 
privítali súpera z Dubnice nad Váhom. 

Hokejisti Topoľčian sa v 41. kole I. hokejovej ligy predstavili na domácom ľade. Vyše osemsto divákov si prišlo 
pozrieť zápas proti tabuľkovému susedovi z Dubnice nad Váhom. V prvej tretine sa viac darilo hosťom, keď do 
šatní odchádzali za stavu 2:3 pohľadom domáceho celku. 

Výbuch Topoľčian prišiel v prostrednom dejstve. Dubnica postupne strelila štyri góly, na ktoré domáci 
nedokázali odpovedať jediným presným zásahom. 

HC Topoľčany – MHK Dubnica nad Váhom 2:8 (2:3, 0:4, 0:1) 
Góly: 11. Tabi (Uhnák, Laššo), 19. Hruška (Pätoprstý) – 2. Trenčan (Dvonč, Kanaet), 6. Kokavec (Kristín, 

Hlaváček), 13. Macek, 21. Kútny (Lantoš), 23. Kokavec (Veshutkin, Jarábek), 32. Kristín (Kokavec, Veshutkin), 
35. Kanaet (Dvonč, Trenčan), 53. Lantoš (Kútny). Strely: 37:51. Vylúčenia: 4:8 na 2 min., navyše Kanaet 10 min. 
OT za nešportové správanie. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Mĺkvy, Konc st. – Maškulka, Šotek. 
Diváci: 839 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Topoľčany: Halo (24. Komžík) – Ďurčo, Král, Hrudík, Hřebíček, Hruška, Bystričan, Kováčik, Bečka – Pätoprstý, 

Laššo, Podstavek – Lichanec, Kalináč, Kluka – Tábi, Tomčák, Uhnák – Pekarčík, Klenko, Gergel 
Dubnica nad Váhom: Gibl – Jarábek, Švec, Rehák, Lee, Hlaváček, Vladimirov, Kozachuk, Matejovič – 

Veshutkin, Kristín, Kokavec – Mikolášek, Lantoš, Kútny – Trenčan, Dvonč, Kanaet – Macek, Jakubík, Medek 
Tabuľka: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

08 
2. Martin 8

8 
3. Topoľčany 8

7 
4. Dubnica nad 

Váhom 
8

5 
5. Skalica 8

2 
6. Humenné 6

8 
7. Bratislava 6

8 
8. Považská 

Bystrica 
5

6 
9. Spišská Nová 

Ves 
5

5 
10. Trnava 3

1 
11. Prešov 1

8 
12. Nové Zámky B 3 
. HK Orange 20 1

6 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
" 
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31. V prípade 17 rokov starej vraždy sa začalo pojednávanie. Sudca rozhoduje 

o väzbe pre Vladimíra M. 
[24.01.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; redakcia/MD;Janete Rákošová] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/407566-v-pripade-17-rokov-starej-vrazdy-sa-zacalo-pojednavanie-sudca-
rozhoduje-o-vazbe-pre-vladimira-m 

 
 

KOŠICE / V prípade 17 rokov starej vraždy šéfa mafiánskeho podsvetia Emila Novotného v Spišskej Novej 
Vsi, začalo v Košiciach pojednávanie. Sudca okresného súdu by mal rozhodnúť o väzbe pre obvineného 

Vladimíra M. Práve on mal spolu so Slavomír S. usmrtiť piatimi strelami. 
Pojednávanie sa začalo vo štvrtok okolo pol desiatej ráno. Sudca Okresného súdu v Košic iach by mal 

rozhodnúť o väzbe pre Vladimíra M.. Ten do pojednávacej miestnosti vošiel v sprievode viacerých policajtov. 
Podľa informácií TV JOJ prokurátor žiadal väzbu práve z dôvodu obavy, že by obvinený mohol ujsť, alebo by 
nejakým spôsobom ovplyvňoval svedkov. 

3 fotografie 
V prípade 17 rokov starej vraždy sa začalo pojednávanie. Sudca rozhoduje o väzbe pre Vladimíra M. 
V utorok protizločinecká jednotka NAKA urobila raziu v obci Studenec a v Levočskom okrese, po ktorej 

zadržali jednu osobu. “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. Závidieť mu mal biznis aj priateľku. 

77 
7 
Zásah NAKA na východe Slovenska: Ide o vraždu starú 17 rokov 
22.01.2019 18:47 
Krimi 
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. 
Pozrite si reportáž o prípade 17 rokov starej vraždy: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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