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1. Súd otvoril prípad mafiánskej vraždy na Spiši z roku 2001 
[16.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Zastreliť Emila Miťa Novotného mali Vladimír M. a Slavomír S. 
KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V jednu augustovú noc v roku 2001 zaznela na Jilemnického ulici v Spišskej 

Novej Vsi streľba. Jej obeťou sa stal Emil Novotný, prezývaný Miťo, ktorý bol koncom 90. rokov spájaný s 

miestnym podsvetím. Polícii sa roky nedarilo mafiánsku vraždu objasniť a vypátrať, kto si ju objednal, respektíve 
vykonal. Známe bolo iba to, že sa strieľalo z dvoch zbraní kalibru 7,65 mm, pravdepodobne pištolí. Posun v 
objasnení smrti Novotného nastal až vlani v januári. NAKA vtedy zadržala a následne z vraždy obvinila Vladimíra 
M. (57) z obce Studenec a vo februári aj Slavomíra S. (44) zo Spišskej Novej Vsi. Obaja skončili vo väzbe. V 

stredu sa na Okresnom súde Košice I začalo prvé hlavné pojednávanie. Staršieho z hlavných aktérov na neho 
justičná eskorta priviedla z väznice v Prešove, mladšieho z Košíc. 

Zasiahlo ho päť guliek 
Na prelome milénia Novotný zastával popredné miesto v prostredí organizovaného zločinu v meste Spišská 

Nová Ves a jeho okolí. Zaoberal sa výpalníctvom, vymáhaním pohľadávok, úžerou a ďalšími nelegálnymi 

činnosťami, produkujúcimi okamžitý a vysoký zisk. Okrem toho šéfoval esbéeske Omnis Security. Osudným sa 
mu stal návrat domov. Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. Potom si na ňu so 
Slavomírom počkali v mieste bydliska. Keď Novotný pred polnocou prišiel na vozidle Mercedes Benz 290 TD a 
vystúpil, obaja muži na neho spustili paľbu. Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na 
mieste podľahla. Účel vraždy Podľa polície mal takto Vladimír konať s úmyslom prevziať po Novotnom hlavné 
mocenské postavenie v rámci miestneho podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy. Mal byť tiež odstránený zo 
vzťahu s jeho vtedajšou družkou Natáliou, o ktorú mal mať Vladimír záujem. Motívom Slavomíra pomôcť pri akcii 
mali byť sľúbené peniaze a nehnuteľnosť vo forme bytu. V prípravnom konaní obaja Spišiaci akúkoľvek účasť na 
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vražde popreli. Vladimír tvrdil, že bol v čase činu doma a za trestným stíhaním vidí krivé obvinenie ľudí z bývalého 
kriminálneho prostredia. Keď sa vražda pred rokmi vyšetrovala, vraj o nej nevedeli nič a teraz odrazu vedia 
všetko. Chápe to ako konšpiráciu zo strany priateľov nebohého Novotného. Slavomír sa bráni tvrdením, že 
Novotného nepoznal a nikdy sa s ním nestretol. S Vladimírom ho vraj spájali iba spoločné záľuby a neskôr 
obchodné aktivity. Polícia však zabezpečila dôkazy, ktoré považuje za natoľko dostatočné, že postavenie 
obvinených pred súd je dôvodné. Za také považuje najmä výpovede svedkov, vrátane jedného utajeného. Tomu 
sa vraj obaja obvinení po skutku zverili s takými detailami vraždy, ktoré vtedy neboli zverejnené a musel ich 
poznať iba páchateľ. 

Obhajoba: Klebety a fámy 
V stredu na súde najprv obhajcovia označili obžalobu za vykonštruovanú a postavenú na klebetách, fámach a 

rečiach, ktoré sa šíria po Spišskej Novej Vsi. Nebolo vraj rozlíšené, čo sú fakty a čo ničím nepodložené úsudky. 

Dôkazy v prospech obžalovaných vraj prokuratúra odignorovala. Obaja Spišiaci vyhlásili, že sú nevinní a v 
pomerne obšírnych monológoch sa vrátili o takmer dve desaťročia späť. Najprv Vladimír objasnili vtedajšie 
pomery v miestnom podsvetí i svoje postavenie v ňom. Priznal, že nebol svätý. Zaoberal sa výpalníctvom aj sa 
často pobil, no nikdy nikomu nesiahol na život. „Ja som Novotného nezabil a neviem, prečo by som to mal urobiť. 
Obaja sme podnikali za seba a ani o Natáliu som nemal záujem. Nebola môj typ, ja som na brunety," tvrdil a 
dodal, že vraha by možno bolo treba hľadať medzi ľuďmi, ktorí to šíria o ňom. Slavomír vylúčil, že bitka medzi ním 
a Vladimírom v roku 2006 bola pre akési meškajúce vyrovnanie za pomoc pri odstránení Novotného. Poprel, že 
preto mu potom mal Vladimír pomôcť pri rozbehnutí podnikania. 

Aj utajený svedok 
Pojednávanie bude o dva týždne pokračovať výsluchom utajeného svedka. Vo februári prídu na rad ďalší, 

spolu okolo štyridsať. Niektorí z nich sú bývalí členovia podsvetia, pár ich bude predvedených z výkonov trestov. 
Obom obvineným hrozí 12 až 15 rokov väzenia alebo výnimočný trest (15 až 25 rokov alebo doživotie). RÓBERT 
BEJDA 
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Zastreliť Emila Miťa Novotného mali Vladimír M. a Slavomír S. 
Pojednávanie v prípade vraždy Emila Novotného 
(3 fotografie) 
KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V jednu augustovú noc v roku 2001 zaznela na Jilemnického ulici v Spišskej 

Novej Vsi streľba. 

Súvisiaci článokNAKA zadržala podozrivého z mafiánskej vraždy Čítajte 
Jej obeťou sa stal Emil Novotný, prezývaný Miťo, ktorý bol koncom 90. rokov spájaný s miestnym podsvetím. 
Polícii sa roky nedarilo mafiánsku vraždu objasniť a vypátrať, kto si ju objednal, respektíve vykonal. 
Známe bolo iba to, že sa strieľalo z dvoch zbraní kalibru 7,65 mm, pravdepodobne pištolí. 
Posun v objasnení smrti Novotného nastal až vlani v januári. 
NAKA vtedy zadržala a následne z vraždy obvinila Vladimíra M. (57) z obce Studenec a vo februári aj 

Slavomíra S. (44) zo Spišskej Novej Vsi. Obaja skončili vo väzbe. 

V stredu sa na Okresnom súde Košice I začalo prvé hlavné pojednávanie. 
Staršieho z hlavných aktérov na neho justičná eskorta priviedla z väznice v Prešove, mladšieho z Košíc. 
Zásah NAKA v obci Studenec 
(12 fotografií) 
Zasiahlo ho päť guliek 
Na prelome milénia Novotný zastával popredné miesto v prostredí organizovaného zločinu v meste Spišská 

Nová Ves a jeho okolí. 

Súvisiaci článokObvineného z mafiánskej vraždy vzal súd do väzby Čítajte 
Zaoberal sa výpalníctvom, vymáhaním pohľadávok, úžerou a ďalšími nelegálnymi činnosťami, produkujúcimi 

okamžitý a vysoký zisk. Okrem toho šéfoval esbéeske Omnis Security. 
Osudným sa mu stal návrat domov. Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. 

Potom si na ňu so Slavomírom počkali v mieste bydliska. 
Keď Novotný pred polnocou prišiel na vozidle Mercedes Benz 290 TD a vystúpil, obaja muži na neho spustili 

paľbu. 
Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. 
Rozhodovanie o väzbe Vladimíra M. 
(12 fotografií) 
Účel vraždy 
Podľa polície mal takto Vladimír konať s úmyslom prevziať po Novotnom hlavné mocenské postavenie v rámci 

miestneho podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy. 
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Mal byť tiež odstránený zo vzťahu s jeho vtedajšou družkou Natáliou, o ktorú mal mať Vladimír záujem. 
Motívom Slavomíra pomôcť pri akcii mali byť sľúbené peniaze a nehnuteľnosť vo forme bytu. 
((piano)) 
V prípravnom konaní obaja Spišiaci akúkoľvek účasť na vražde popreli. 
Vladimír tvrdil, že bol v čase činu doma a za trestným stíhaním vidí krivé obvinenie ľudí z bývalého 

kriminálneho prostredia. 
Keď sa vražda pred rokmi vyšetrovala, vraj o nej nevedeli nič a teraz odrazu vedia všetko. Chápe to ako 

konšpiráciu zo strany priateľov nebohého Novotného. 
Slavomír sa bráni tvrdením, že Novotného nepoznal a nikdy sa s ním nestretol. S Vladimírom ho vraj spájali 

iba spoločné záľuby a neskôr obchodné aktivity. 
Polícia však zabezpečila dôkazy, ktoré považuje za natoľko dostatočné, že postavenie obvinených pred súd je 

dôvodné. 
Za také považuje najmä výpovede svedkov, vrátane jedného utajeného. 
Tomu sa vraj obaja obvinení po skutku zverili s takými detailami vraždy, ktoré vtedy neboli zverejnené a musel 

ich poznať iba páchateľ. 
Obhajoba: Klebety a fámy 
V stredu na súde najprv obhajcovia označili obžalobu za vykonštruovanú a postavenú na klebetách, fámach a 

rečiach, ktoré sa šíria po Spišskej Novej Vsi. 

Nebolo vraj rozlíšené, čo sú fakty a čo ničím nepodložené úsudky. 
Dôkazy v prospech obžalovaných vraj prokuratúra odignorovala. 
Obaja Spišiaci vyhlásili, že sú nevinní a v pomerne obšírnych monológoch sa vrátili o takmer dve desaťročia 

späť. 
Najprv Vladimír objasnili vtedajšie pomery v miestnom podsvetí i svoje postavenie v ňom. 
Priznal, že nebol svätý. Zaoberal sa výpalníctvom aj sa často pobil, no nikdy nikomu nesiahol na život. 
„Ja som Novotného nezabil a neviem, prečo by som to mal urobiť. Obaja sme podnikali za seba a ani o 

Natáliu som nemal záujem. Nebola môj typ, ja som na brunety," tvrdil a dodal, že vraha by možno bolo treba 
hľadať medzi ľuďmi, ktorí to šíria o ňom. 

Slavomír vylúčil, že bitka medzi ním a Vladimírom v roku 2006 bola pre akési meškajúce vyrovnanie za pomoc 
pri odstránení Novotného. 

Poprel, že preto mu potom mal Vladimír pomôcť pri rozbehnutí podnikania. 
Aj utajený svedok 
Pojednávanie bude o dva týždne pokračovať výsluchom utajeného svedka. 
Vo februári prídu na rad ďalší, spolu okolo štyridsať. Niektorí z nich sú bývalí členovia podsvetia, pár ich bude 

predvedených z výkonov trestov. 
Obom obvineným hrozí 12 až 15 rokov väzenia alebo výnimočný trest (15 až 25 rokov alebo doživotie). 

[Späť na obsah] 
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Koncom minulého roka poľnohospodári takmer na celom území Slovenska ukončili zber jesenných plodín. 
Priemerné úrody plodín v rámci jesenného zberu bolí v porovnaní s rokom 20.18 o 2 až 16 % nižšie. Vyplýva to z 
monitoringu jesenných prác, ktoré v spolupráci so svojimi 38 regionálnymi komorami pravidelne robí Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). 

Na podiel pestovania jednotlivých plodín majú vplyv viaceré činitele. Ide predovšetkým o ekonomickú 
efektívnosť pestovania konkrétnych plodín, o potreby živočíšnej výroby a spracovateľského priemyslu, o 
agroklimatické podmienky pestovania jednotlivých druhov plodín, ale aj o záujmy štátu, predovšetkým v súvislosti 
s diverzifikáciou poľnohospodárskej výroby a s ochranou pôdy a krajiny. Tento aspekt zohráva veľmi dôležitú 
úlohu v rámci prípravy Strategického plánu k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020. 

Počasie a jeho vplyv na úrodu 
Už niekoľko rokov po sebe sme svedkami toho, ako počasie a jeho extrémne výkyvy negatívne vplývajú na 

pestované plodiny. V apríli až júni 2019 sa opäť po roku zopakovalo extrémne teplé počasie. V lete úrodu ničili 
búrky s prívalovými dažďami, ktoré spôsobili škody na plodinách, odnos pôdy a v niektorých prípadoch aj škody 
na majetku. Výrazné škody spôsobili aj hraboše a premnožená poľovná zver. 

Pre pretrvávajúci tlak škodlivých činiteľov na poľnohospodársku výrobu urobila Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora v lete a v závere roka 2019 dva monitoringy škôd, vzniknuvších v poľnohospodárskej 
výrobe. 

SPPK mapovala straty na úrode v dôsledku sucha, ľadovca, hrabošov a poľovnej zveri. Opätovne sa tak 
potvrdilo, že aj v roku 2019 mali klimatické zmeny vplyv na úrody poľnohospodárskych plodín, a to letných a aj 
jesenných. 

Monitoring poľnohospodárskych plodín za obdobie od 1. septembra do 20. októbra 2019 vyhodnocovalo aj 
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. Podľa tohto monitoringu mali poľnohospodári v mnohých 
častiach Európy problémy so zberom plodín a so sejbou ozimných plodín pre budúcu sezónu buď preto, lebo bolo 



príliš sucho alebo bolo príliš vlhko. Zároveň rovnako ako na Slovensku bolo potrebné väčšie množstvo zrážok, 
aby sa udržal primeraný vývoj porastov. 

Informácie z regiónov 
Podľa monitoringu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory poľnohospodári v Bratislavskom 

kraji ukončili zber jesenných plodín v polovici decembra 2019. Kukurica na zrno im poskytla priemernú úrodu 6,46 
t/ha, slnečnica 2,50 t/ha, zemiaky 39,90 t/ha. Zber cukrovej repy bol v tomto regióne koncom minulého roka 
ukončený na 90 % výmery s priemernou úrodou 64,78 t/ha. 

V trnavskom regióne (okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava) skončili so zberom jesenných plodín k záveru 50. 
týždňa 2019. Kukurica na zrno poskytla tamojším pestovateľom priemernú úrodu 8,40 t/ha, slnečnica 2,50 t/ha, 
cukrová repa 65,00 t/ha a zemiaky 40,00 t/ha. Pri cukrovej repe sa úroda mierne zvýšila, no i napriek tomu je bolo 
menej, ako sa očakávalo. 

Jesenné zberové práce sa v okrese Nové Zámky začali v 39. kalendárnom týždni zberom slnečnice a ukončili 
sa v 49. týždni 2019 vyorávkou cukrovej repy. Najväčší - 30 % medziročný pokles pri priemernej úrode - bol pri 
kukurici na zrno, keď vlani bol pri tejto plodine priemer 7,61 t/ha. Slnečnica bola pozberaná s priemerom 2,76 
t/ha, čo oproti roku 2018 predstavovalo pokles o 12 %. 

V nitrianskom regióne boli k záveru 49. týždňa 2019 jesenné práce prakticky ukončené s nasledovnou 
bilanciou: kukurica na zrno bola pozberaná na 99 % výmery s priemernou úrodou 8,32 t/ha, slnečnica na 100 % 
výmery (priemerná úroda 3,20 t/ha), cukrová repa na 86 % výmery (priemerná úroda 58,70 t/ha), zemiaky na 100 
% výmery (priemerná úroda 18,00 t/ha). 

V regióne Senica (okresy Senica, Skalica) sa jesenné zberové práce skončili k záveru 50. týždňa 2019 s 
nasledovnou bilanciou: kukurica na zrno poskytla priemernú úrodu 8,74 t/ha, slnečnica 2,16 t/ha, cukrová repa 
62,27 t/ha, zemiaky 25,00 t/ha. 

Regiónom, v ktorom premnožená poľovná zver vlani vo veľkej miere poškodila pestovanú úrodu, je okres 
Prievidza. Tamojší poľnohospodári kukuricu nezberali, pretože ju zožrala lesná zver. Dažde na prelome októbra a 
novembra v celom okrese spomalili jesennú orbu a zber cukrovej repy. 

Poľnohospodári v severne ležiacich oblastiach Slovenska ukončili zber jesenných plodín okolo 42. až 44. 
kalendárneho týždňa 2019. Napríklad v oblasti Oravy (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) priniesla 
kukurica na zrno priemernú úrodu 5,20 t/ha. Na Liptove sa urodilo približne 20 ton zemiakov z hektára, v regióne 
Poprad dosiahli pri tejto plodine priemernú úrodu 22 t/ha a v oblasti Dolného Spiša (okresy Gelnica, Levoča, 
Spišská Nová Ves) pozberali v priemere 15,00 t/ha zemiakov. 

Úrody jesenných plodín 
Zber kukurice na zrno pokračoval v rozmedzí 41. - 44. týždňa minulého roka veľmi rýchlo, keď v každom 

týždni predstavoval nárast pozberaného podielu výmery minimálne 14 %). K výraznému spomaleniu došlo od 45. 
týždňa, pričom dôvodom bolo daždivé počasie. V niektorých regiónoch jej zber ešte nebol ukončený ani k záveru 
50. týždňa 2019. V niektorých oblastiach zber kukurice na zrno ani dokončený nebude, pretože časť jej výmery 
poškodila spomenutá zver, respektíve kukurica bola pozberaná na zeleno. Zber slnečnice bol ukončený v 44. 
kalendárnom týždni 2019. 

Tempo zberu cukrovej repy bolo prispôsobené stanovenému harmonogramu dodávok do cukrovarov. 
Priemerná úroda všetkých jesenných plodín v rámci monitoringu SPPK/RPPK bola v roku 2019 oproti roku 

2018 pri kukurici na zrno nižšia o 16 %, pri slnečnici o 9 %, pri cukrovej repe o 2 % a pri zemiakoch bola nižšia o 
7 %). Ale na druhej strane bola vyššia v porovnaní s rokom 2017. Dôvodom nízkych úrod v roku 2017 bolo 
extrémne sucho, ktoré spôsobilo velký výpadok produkcie. 

V závere 50. týždňa 2019 bol mierne (o 1 %) väčší podiel pozberanej výmery pri kukurici a pri slnečnici; pri 
cukrovej repe bolo v roku 2019 oproti roku 2018 pozberaných o 15 % výmery repy viac. 

Pre ilustráciu uvádzame priemerné úrody jesenných plodín, dosiahnuté pred deviatimi, respektíve pred 
desiatimi rokmi, teda v roku 2009 a 2010: 

Kukurica na zrno dosiahla v roku 2009 priemernú úrodu 6,85 t/ha, v roku 2010 5,24 t/ha. 
Slnečnica dosiahla v roku 2009 priemernú úrodu 2,26 t/ha, v roku 2010 to bolo 1,89 t/ha. 
Cukrová repa dosiahla v roku 2009 priemernú úrodu 56,34 t/ha, v roku 2010 dosiahla 51,57 t/ha. 
Zemiaky dosiahli v roku 2009 priemernú úrodu 18,60 t/ha, v roku 2010 dosiahli 14,29 t/ha. 
Výmery pestovateľských plôch 
Výmera pestovateľských plôch cukrovej repy sa za celú Slovenskú republiku podľa údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky pohybovala v rokoch 2013 - 2017 v rozmedzí od 20 316 hektárov v roku 2013 po 22 215 
hektárov v roku 2017. Pestovateľská výmera 22 000 až 22 500 hektárov je v posledných troch rokoch relatívne 
stabilná. 

Výmera pestovateľských plôch zemiakov klesá dlhodobo (od roku 1970, kedy bola výmera približne 108 000 
hektárov), aj krátkodobo (v roku 2013 bola výmera 9 069 hektárov, v roku 2017 to bolo už len 7 473 hektárov). 

Výmera kukurice na zrno bola v roku 1970 na úrovni približne 113 000 hektárov, v priebehu rokov sa postupne 
zvyšovala. V rokoch 2013 - 2017 klesala výmera kukurice na zrno z výmery 231 479 hektárov v roku 2013 na 
výmeru 193 393 hektárov v roku 2017. 

Výmera slnečnice bola v roku 1970 na úrovni približne 1 800 hektárov, a v priebehu ďalších rokov stúpala. Na 
najväčšej výmere sa slnečnica pestovala okolo roku 2005, a to na úrovni približne 91 150 hektárov. V roku 2013 
bola na úrovni 83 828 hektárov, a v roku 2017 to bolo 87 556 hektárov. Najmenšia výmera slnečnice bola v roku 
2015, kedy dosiahla 75 754 hektárov. 

MARTIN ROVAŠ, JANA HOLÉCIOVÁ, SPPK 
FOTO - (PK) 
—- 



Foto: 
Zber jesenných plodín (údaje sú k dátumu 19. 12. 2019) 
Mapa sucha za 28. týždeň (Zdroj: SHMÚ) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tipsport liga: Sukeľ zamieril z Liptova do Košíc, opačným smerom Vrábeľ a 

Michalčin 
[15.01.2020; dobrenoviny.sk; 09:48; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/177876/tipsport-liga-sukel-zamieril-z-liptova-do-kosic-opacnym-smerom-
vrabel-a-michalcin 

 
 

Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu. 
Jakub Sukeľ — Foto: TASR/Pavel Neubauer 
Liptovský Mikuláš/Košice 14. januára (TASR) - Medzi hokejovými tipsportligovými klubmi MHk 32 Liptovský 

Mikuláš a HC Košice prišlo k hráčskej transakcii. Medzi „oceliarov" zamieril útočník Jakub Sukeľ výmenou za 
útočníka Filipa Vrábeľa a obrancu Christiána Michalčina. Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu. 

„HC Košice už dávnejšie prejavili záujem o Jakuba. Pre vedenie klubu to nebolo ľahké rozhodnutie, ale po 
vzájomnej dohode a samotnej prosbe sme Jakubovi vyhoveli. Aj takto mu chceme pomôcť v napredovaní jeho 
športového rastu a zároveň veríme, že mu to pomôže vybojovať si stabilné miesto v reprezentácii Slovenska," 
uviedol generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš Michal Čanky. 

Sukeľ odohral v sezóne 2019/2020 36 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 
asistencií. Ďalšie by rád pridal v novom pôsobisku. „Koncom novembra ma oslovil generálny manažér HC Košice 
(Jan Šťastný, pozn.) a prezentoval mi záujem o moje služby. Potešilo ma to, ale zároveň som si bol vedomý, že 
ma viažu zmluvné povinnosti k môjmu materskému klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. Preto som bol osobne za 
našim generálnym manažérom a poprosil ho, či by vedenie nenašlo spôsob mojej výmeny. Včera večer 
(pondelok) mi napokon vedenie oznámilo, že sa rozhodlo vyhovieť mojej žiadosti," uviedol Sukeľ pre klubovú 
stránku. 

Liptáci získali za Sukeľa dvojicu hráčov HC Košice. Christián Michalčin ani Filip Vrábeľ nemali v prebiehajúcej 
sezóne stabilné miesto v košickom A-mužstve. Obranca Michalčin nastúpil do 18 zápasov (bilancia 0+2), ďalších 
9 stretnutí odohral za Spišskú Novú Ves v SHL. Vrábeľ odohral 21 zápasov, v ktorých získal 5 bodov za 3 góly a 

2 asistencie. 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Brust provokoval košického útočníka a nazval ho uplakaným dievčaťom. 

Belluš: Zrežem ho ako hada! 
[15.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/430238/tipsport-liga-hc-kosice-hc-slovan-bratislava-barry-brust-martin-bellus-
provokoval-kosickeho-utocnika-a-nazval-ho-uplakanym-dievcatom-bellus-zrezem-ho-ako-hada 

 
 

Juraj Hudák 
Štvrtý šláger sezóny medzi Slovanom a Košicami priniesol konečne poriadny hokej (6:1). Dynamický zápas 

veľkých rivalov dokonca zintenzívnila aj roztržka z prvej tretiny medzi Barrym Brustom a Martinom Bellušom. 
Košický útočník sa totiž snažil ísť v úplnom závere prvej časti hry po puk za bránku domácich. Kanadský 

brankár však do Košičana strčil, čo sa po prerušení hry nepáčilo Bellušovi. 
Následne sa strhla šarvátka, v ktorej brankár „belasých“ už zhadzoval aj chrániče na rukách, čo ale Belluš 

odmietol a od Brusta odkorčuľoval. Kanadský gólman mu následne ešte ukazoval gestá pripomínajúce kura. 
„Snažil som sa mu naznačiť, že brankár je oveľa dôležitejší ako nepotrebný a zároveň najhorší hráč tímu 

sediaci na striedačke,“ opisoval Brust aj pre ŠPORT.sk napätie medzi ním a Bellušom. 
To takmer vyústilo do bitky, ktorej sa Barry Brust nikdy nebál. „Presne tak, nemám s tým problém. Ak chce 

takto reagovať a sťažovať sa ako malé dievča, tak by sa mohol aspoň pobiť. Ale nechcel to, radšej odkorčuľoval 
preč. Verím, že sa ešte stretneme a uvidíme, čo urobí.“ 

Prečítajte si tiež 
Slovan Bratislava v megašlágri pred zaplneným hľadiskom deklasoval Košice 
Martin Belluš to ale vie veľmi dobre a hneď po zápase aj náležite reagoval na slová kanadského brankára. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/177876/tipsport-liga-sukel-zamieril-z-liptova-do-kosic-opacnym-smerom-vrabel-a-michalcin
https://www.dobrenoviny.sk/c/177876/tipsport-liga-sukel-zamieril-z-liptova-do-kosic-opacnym-smerom-vrabel-a-michalcin
https://sport.aktuality.sk/c/430238/tipsport-liga-hc-kosice-hc-slovan-bratislava-barry-brust-martin-bellus-provokoval-kosickeho-utocnika-a-nazval-ho-uplakanym-dievcatom-bellus-zrezem-ho-ako-hada
https://sport.aktuality.sk/c/430238/tipsport-liga-hc-kosice-hc-slovan-bratislava-barry-brust-martin-bellus-provokoval-kosickeho-utocnika-a-nazval-ho-uplakanym-dievcatom-bellus-zrezem-ho-ako-hada


„Nechcel som oslabiť tím tak skoro, ale týmito gestami a jeho hrou ma vytočil. Neviem, či sa hrá na Rona 
Hextalla, ale pokojne mu to spočítam,“ povedal pre hokej.sk 28-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

Sám následne vysvetlil, ako sa začala celá situácia. „Keď som išiel do rohu po puk, tak po mne zbytočne 
vybehol,“ opisoval incident z prvej tretiny košický útočník, po ktorom sa obaja začali strkať. 

„Naozaj neviem, čo si tým chce dokazovať, ale mal by sa rýchlo spamätať, lebo nabudúce mu to nedarujem. A 
bude mi jedno, či to bude brankár… Zrežem ho tam ako hada,“ pokračoval Belluš, ktorý pripisoval vysokú prehru 
so Slovanom 1:6 aj dlhej ceste z východu. 

„Od začiatku sme cítili, že ťaháme za kratší koniec. Oni mali viac síl a to sa potom hrá ťažko,“ uzavrel 
hodnotenie zápasu útočník Košíc. 

ŠPORT.sk už čoskoro odštartuje novú reláciu, aká tu ešte nebola: 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 41. kolo 
1 
X 
2 
HK Nitra Nitra 
1 : 3 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(0:1, 1:2, 0:0) 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 4 pp 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
(0:0, 3:2, 0:1, 0:1) 
HC Košice Košice 
17:30 
17.01.2020 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1.18 6.95 10.00 
HK Poprad Poprad 
18:00 
17.01.2020 
HKM Zvolen Zvolen 
2.25 4.30 2.45 
HK Dukla Michalovce Michalovce 
18:00 
17.01.2020 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2.75 4.40 2.00 
HC Slovan Bratislava Slovan 
18:30 
17.01.2020 
HC 07 Detva Detva 
1.23 6.30 8.25 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Zmena v programe, Lučenec hrá v sobotu vonku 
[15.01.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22303060/zmena-v-programe-lucenec-hra-v-sobotu-vonku.html 

 
 

Zmena sa týka 24. a 33. kola. 
LUČENEC. Plánovaný zápas sobotného (18. 1.) 24. kola medzi Lučencom a Spišskou Novou Vsou sa 

neodohrá v centre Novohradu. 
Basketbalové kluby sa dohodli na zmene hracieho miesta a vedenie ligy zmenu akceptovalo. 
Zápas 24. kola sa tak v sobotu (18. 1.) odohrá v Spišskej Novej Vsi a stretnutie 33. kola medzi týmito klubmi 

sa uskutoční v lučeneckej Arene. 
((piano)) 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22303060/zmena-v-programe-lucenec-hra-v-sobotu-vonku.html


[Späť na obsah] 

 
 

7. Poľadovica opäť trápi Košický kraj, na cestách sa šmýka 
[15.01.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Martin Belej] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22302864/poladovica-opat-trapi-kosicky-kraj-na-cestach-sa-smyka.html 

 
 

Výstraha meteorológov platí až do štvrtka. 
KOŠICE. Poľadovica opäť spôsobuje problémy na cestách v Košickom kraji. 
Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu 1. stupňa, ktorá platí počas stredy a vo štvrtok až do 10. 

hodiny predpoludním. 
Výstraha platí pre všetky okresy Košického kraja s výnimkou Spišskej Novej Vsi. 

“Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,” píše Slovenský 
hydrometeorologický ústav na svojom webe. 

“Zľadovatená vrstva na cestách či chodníkoch môže spôsobiť problémy v doprave či pri pohybe osôb.” 
[Späť na obsah] 

 
 

8. SBL: Inter hladko porazil Komárno. Prievidza zvíťazila v derby proti 

Handlovej 
[15.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/430358/sbl-inter-hladko-porazil-komarno-prievidza-zvitazila-v-derby-proti-
handlovej 

 
 

Slovenská basketbalová liga mala v stredu na programe zápasy 23. kola. 
SBL - 23. kolo: 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Patrioti Levice 62:79 (25:43) 

Najviac bodov: Alleyn 18, Maxwell 16, Nottage 10 - Kirves 18, Perovič 17, Juríček, Žiak po 11, 200 divákov 
Inter Bratislava - MBK Rieker Com-therm Komárno 88:62 (41:41) 
Najviac bodov: Skinner 22, Funderburk 13, Ihring 12 - Duffy 16, Bowman 14, Djordjevič 12, 350 divákov 
MBK Baník Handlová - BC Prievidza 75:85 (33:46) 
Najviac bodov: Radukič, Mitrovič po 13, Petráš 12 - Gačeša 28, Jovanovič 19, Durmo 13, 1022 divákov 
BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 69:72 (36:38) 
Najviac bodov: Merešš 18, Dickson, Tot, Woods po 9 - Musil 17, Caffey 16, Zorvan 14, 750 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 23. kolo 
1 
X 
2 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
69 : 72 
BKM Lučenec Lučenec 
(12:18, 24:20, 20:20, 13:14) 
MBK Handlová Handlová 
75 : 85 
BC Prievidza Prievidza 
(20:15, 13:31, 20:24, 22:15) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
88 : 62 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(25:22, 16:19, 22:8, 25:13) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
62 : 79 
BK Levickí Patrioti Levice 
(14:21, 11:22, 28:20, 9:16) 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22302864/poladovica-opat-trapi-kosicky-kraj-na-cestach-sa-smyka.html
https://sport.aktuality.sk/c/430358/sbl-inter-hladko-porazil-komarno-prievidza-zvitazila-v-derby-proti-handlovej
https://sport.aktuality.sk/c/430358/sbl-inter-hladko-porazil-komarno-prievidza-zvitazila-v-derby-proti-handlovej


Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’W ithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 
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