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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. V tomto dome našli Ladislava dosekaného sekerou! 
[17.01.2020; Nový Čas; Servis; s. 14; iglu] 

 
 

Hrôza v Spišských Vlachoch: 
Autor: iglu I Foto: autor 
SPIŠSKÉ VLACHY - Horor, aký si miestni nepamätajú. Muži zákona v jednom z domov v Spišských Vlachoch 

(okr. Spišská Nová Ves) našli telo Ladislava, ktorý bol podľa našich informácií dosekaný sekerou. Pomoci mu už, 

žiaľ, nebolo. Krátko nato zadržali aj podozrivého. 
Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jany Mesarovej k násilnej smrti muža došlo v stredu v nočných 

hodinách. „Vo veci koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Prípad 
vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Osobu podozrivú z tohto skutku polícia zadržala na mieste činu. 
Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť. Hneď ako to 
procesná situácia dovolí, budeme o prípade informovať,“ vysvetlila. Podľa informácií Nového Času má byť 
zadržaným 55-ročný Anton. Mužov zákona volal sused. Ten hovorí, že sa k nemu Anton prišiel posťažovať, že 
u neho v dome asi straší. „Išiel som sa tam pozrieť a len čo som otvoril dvere, videl som telo a bolo mi jasné, že 
sa stalo niečo veľmi strašné. Tak som okamžite volal políciu,“ povedal zdesený chlap z vedľajšieho domu. 
Suseda prezradila, že Anton sa do Spišských Vlách prisťahoval, aby doopatroval rodičov. „Prišiel sem 
z Považskej Bystrice, tam mal krásnu rodinu, no pre alkohol sa rozviedol. Kedysi bol veľmi známy a dobrý 
motokrosový pretekár. Teraz už len popíjal, lebo alkohol ho premohol. Aj rodičov mal dochovať a ešte oni s ním 
mali veľké starosti,“ dodala. 

Foto: 
Telo muža našli v stredu v noci v tomto dome. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Okoličányho syn chcel na slobodu 
[17.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; RÓBERT BEJDA] 

 
 

BITKU V KRČME VRAJ UŽ OĽUTOVAL, NAĎALEJ VŠAK OSTÁVA VO VÄZBE 
Filip tvrdí, že najprv so svokrom spolu vypili asi liter pálenky a potom po vstupe do pohostinstva mal pocit, že 

sa naňho všetci čudne dívajú, čo si zle vysvetlil. Nakoniec po incidente mal všetkým v krčme povedať, aby sa 
neopovážili volať políciu, lebo zle dopadnú. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vlani koncom októbra sa ocitol vo väzbe Filip, 26-ročný syn na doživotie odsúdeného 
bossa košického podsvetia Róberta Okoličányho. Dostal sa tam verdiktom Okresného súdu v Spišskej Novej 
Vsi, ktorý ho poslal za mreže po obvinení z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví. Krajský súd tento verdikt 

potvrdil. Po takmer troch mesiacoch, strávených v košickej väznici na Floriánskej ulici, podal mladík žiadosť o 
prepustenie z väzby. V stredu o nej rozhodoval Okresný súd Spišská Nová Ves. 

Pobil sa v krčme 
Filip sa mal protiprávneho konania dopustiť 12. októbra v pohostinstve v obci Granč-Petrovce v okrese 

Levoča. „Podľa uznesenia o vznesení obvinenia v čase medzi 19. a 20. hodinou bez zjavnej príčiny fyzicky 
napadol Michala V. tak, že ho hlavou udrel do oblasti tváre. Prítomní zákazníci ho chceli spacifikovať, obvinený 
ich udieral päsťami. Po tom, čo ho vyviedli z pohostinstva, sa vrátil a znova napadol ďalšieho poškodeného 



úderom hlavou. Do ďalšieho poškodeného hodil pivový pohár," informoval nás vlani hovorca prokuratúry Milan 
Filičko. Počas incidentu mal Filip rozbiť sklené výplne vchodových dverí a rozhadzovaním po miestnosti rozbiť 
niekoľko pohárov. Vzduchom mala letieť aj fľaša od viney. Pred odchodom mal Filip všetkým v pohostinstve 
povedať, aby sa neopovážili volať políciu, lebo zle dopadnú. Predbežné lekárske správy hovoria o zlomenine 
nosových kostí, narazení oka a škode na rozbitých sklených výplniach vo výške 200 eur. 

Zle si vysvetlil pohľady 
Filip býva v Granči-Petrovciach s manželkou a troma deťmi v dome svokrovcov. Keď mal na polícii svoje 

počínanie vysvetliť, vyhovoril sa na skratové konanie. So svokrom vraj oslavoval narodeniny a spolu vypili asi liter 
pálenky. Po vstupe do pohostinstva mal pocit, že sa na neho všetci čudne pozerajú, a tieto pohľady si zle 
vysvetlil. Najprv reagoval verbálne, potom došlo k fyzickému napadnutiu, no kto s tým začal, to si vraj už 
nepamätal. Keď ho vyhodili z pohostinstva, tak ho to nahnevalo, že sa vrátil, hlavou rozbil sklenú výplň a udrel 
niekoho do tváre. Nikomu sa údajne nevyhrážal, iba im nadával do debilkov a idiotov. Svedkovia, vrátane 
zranených Grančanov-Petrovčanov, však opísali incident úplne inak. 

Väzbu navrhli nahradiť 
„Môj klient nepopiera spáchanie skutku. Je mu ľúto, čo sa stalo a poškodeným sa chce ospravedlniť. Škodu 

na zariadení pohostinstva už uhradil," povedal nám vlani po vzatí Filipa do väzby jeho obhajca Pavel Piovarči ml. 
Na týchto skutočnostiach postavil aj aktuálne podanú žiadosť o prepustenie z väzby. Ako sme sa od Piovarčiho 
ml. dozvedeli, zdôvodnil ju priznaním klienta, jeho ľútosťou nad svojím konaním, ospravedlnením sa poškodeným 
i opatreniami, vedúcimi k náhrade škody. „Vyšetrovanie je v zásade ukončené, boli vypočutí svedkovia, 
poškodení, obvinený, bolo vykonané znalecké dokazovanie. K zmene právnej kvalifikácie nedošlo, naďalej je to 
prečin, kde prichádza do úvahy aj uloženie trestu s jeho podmienečným odkladom," uviedol obhajca. V žiadosti 
poukázal aj na osobné pomery klienta, ktorý má maloleté deti a je živiteľom rodiny. „Dôvody väzby podľa nášho 
názoru pominuli, resp. sa významne oslabili. Väzba má fakultatívny a subsidiárny charakter, môže trvať iba 
nevyhnutný čas. V tomto prípade už taký zásadný zásah do osobnej slobody nie je nevyhnutný a ani zákonný," 
dodal Piovarči ml. 

Rozhodne krajský súd 
Obhajca v stredu na súde navrhol vyhovieť žiadosti a prepustiť klienta z väzby na slobodu. V prípade, ak by 

súd naďalej konštatoval dôvod väzby, navrhol ju nahradiť prijatím písomného sľubu, že na slobode povedie riadny 
život a nedopustí sa ďalšej trestnej činnosti. Väzbu tiež navrhol nahradiť uložením dohľadu probačného a 
mediačného úradníka a uložením primeraných obmedzení a povinností podľa úvahy súdu, ktoré bude klient 
akceptovať. Ako informovala hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová, spišskonovoveský súd žiadosť 
zamietol. Sudkyňa Eva Herichová v zásade zotrvala na pôvodných dôvodoch. Podľa nej u Filipa pretrváva obava 
z pokračovania v trestnej činnosti, dôvod väzby nezoslabol, trvá naďalej a v žiadosti ponúkané náhrady väzby 
podľa názoru súdu nepostačujú. „Keďže obhajca podal sťažnosť, rozhodovať o nej bude krajský súd," dodala 
Pančurová. 

Hrozia mu tri roky 
Filip má zatiaľ v registri trestov jeden záznam. Po incidente v roku 2014 dostal za výtržníctvo a prečin 

nebezpečného vyhrážania pol roka väzenia s podmienečným odkladom na 16 mesiacov. Skúšobná doba mu 
uplynula dva týždne pred incidentom na Spiši. Na základe opatrenia vydaného Prezidentom Policajného zboru 
(PZ) Milanom Lučanským vedie vyšetrovanie prípadu bitky v krčme Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ako 
nás informoval hovorca Prezídia PZ, vo veci bolo vykonávané znalecké dokazovanie, ktoré vykonával 
kriminalistický a expertízny ústav PZ SR. „Čakáme ešte na znalecký posudok znalca psychiatra, ktorý posudzuje 
závislosť obvineného od návykových látok. Ak z posudku nevyplynie potreba vyšetriť duševný stav obvineného, 
bude pristúpené k preštudovaniu spisu a podaniu návrhu na podanie obžaloby alebo iné rozhodnutie," uviedol 
Michal Slivka. Ak súd uzná Filipa vinným, za žalovaný skutok mu hrozí väzenie do troch rokov. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Invalidný dôchodca mal útočiť sekerou na kamaráta, zraneniam podľahol 
[17.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Podľa susedov mával časté návštevy spojené s popíjaním alkoholu a raz dokonca vyskočil z okna. 
SPIŠSKÉ VLACHY. Na jednej z ulíc v meste Spišské Vlachy došlo v stredu večer k tragédii. Majiteľ rodinného 

domu napadol svojho kamaráta. Invalidný dôchodca útočil sekerou, svoju obeť mal viackrát zasiahnuť. Muž 
zraneniam podľahol. 

Susedia hádku ani krik nepočuli 
Invalidný dôchodca Anton Š. býval na Sládkovičovej ulici v rodinnom dome sám. Podľa susedov mával časté 

návštevy spojené s popíjaním alkoholu. „Ani neviem, čo sa tu presne stalo. Dcéra ráno išla do školy a pozerám, 
že tam stoja policajné autá. Neviem, či si Toňo niečo neurobil, už raz vyskočil z okna domu,“ zamyslel sa sused z 
ulice. Až od nás sa dozvedel, čo sa v dome stalo. Zaskočilo ho to. „Anton mal jedného brata, ten sa pred rokmi 
zastrelil. Ešte kým žili jeho rodičia, počul som, že sa k nim nepekne správal, bol k nim dosť hrubý. Je hrozné, čo 
sa stalo, nepochopiteľné,“ zdôraznil ďalší obyvateľ ulice. „Bolo okolo deviatej hodiny večer. Videl som, ako pred 
domom zastavili policajné autá. Tušil som, že sa niečo stalo v Antonovom dome. Neskôr som videl, ako z domu 
vynášajú zakryté telo na nosidlách,“ priblížil udalosti zo stredy večera Antonov bezprostredný sused. Ako uviedol, 



predtým nebolo z domu nič počuť, ani hádku, ani krik, bolo ticho. Spory či nezhody s ním nikdy nemal. Nebol to 
podľa neho problémový sused. Obeť poznal, vraj k Antonovi často chodieval a spolu popíjali. 

Podozrivého zadržali 
Bližšie okolnosti prípadu vyšetruje polícia, ktorá bola na mieste ešte aj vo štvrtok ráno. „V súvislosti s 

prípadom násilnej smrti muža, ku ktorej došlo v stredu v nočných hodinách v obci Spišské Vlachy v okrese 
Spišská Nová Ves, vo veci koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. 

Prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Osobu podozrivú z tohto skutku polícia zadržala na mieste 
činu. Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť. Hneď, ako 
to procesná situácia dovolí, budeme o prípade informovať," uviedli policajti na facebooku. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Údajného vraha zakrátko dolapili 
[17.01.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 10; tasr] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Polícia vyšetruje násilnú smrť muža na Spiši. V Spišských Vlachoch v stredu v noci 

zavraždili miestneho muža. Podozrivého policajti zadržali na mieste činu. tasr 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Okoličányho syn chcel na slobodu. Sľúbil, že sa polepší 
[17.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22303683/okolicanyho-syn-chcel-na-slobodu-okresny-sud-bol-proti.html 

 
 

Filipa za incident väzobne stíhajú pre dva prečiny. 
Filip Okoličány, incident v Granč-Petrovciach 
(3 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vlani koncom októbra sa ocitol vo väzbe Filip, 26-ročný syn na doživotie odsúdeného 

bossa košického podsvetia Róberta Okoličányho. 
Dostal sa tam verdiktom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, ktorý ho poslal za mreže po obvinení z 

prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví. Krajský súd tento verdikt potvrdil. 
Po takmer troch mesiacoch, strávených v košickej väznici na Floriánskej ulici, podal mladík žiadosť o 

prepustenie z väzby. V stredu o nej rozhodoval Okresný súd Spišská Nová Ves. 

Pobil sa v krčme 
Filip sa mal protiprávneho konania dopustiť 12. októbra v pohostinstve v obci Granč-Petrovce v okrese 

Levoča. 
Súvisiaci článokSyn bossa Okoličányho je za mrežami. Pobil sa v krčme Čítajte 
„Podľa uznesenia o vznesení obvinenia v čase medzi 19. a 20. hodinou bez zjavnej príčiny fyzicky napadol 

Michala V. tak, že ho hlavou udrel do oblasti tváre. Prítomní zákazníci ho chceli spacifikovať, obvinený ich udieral 
päsťami. Po tom, čo ho vyviedli z pohostinstva, sa vrátil a znova napadol ďalšieho poškodeného úderom hlavou. 
Do ďalšieho poškodeného hodil pivový pohár," informoval nás vlani hovorca prokuratúry Milan Filičko. 

Počas incidentu mal Filip rozbiť sklené výplne vchodových dverí a rozhadzovaním po miestnosti rozbiť 
niekoľko pohárov. 

Vzduchom mala letieť aj fľaša od viney. Pred odchodom mal Filip všetkým v pohostinstve povedať, aby sa 
neopovážili volať políciu, lebo zle dopadnú. 

Predbežné lekárske správy hovoria o zlomenine nosových kostí, narazení oka a škode na rozbitých sklených 
výplniach vo výške 200 eur. 

Zle si vysvetlil pohľady 
Filip býva v Granči-Petrovciach s manželkou a troma deťmi v dome svokrovcov. 
Keď mal na polícii svoje počínanie vysvetliť, vyhovoril sa na skratové konanie. 
So svokrom vraj oslavoval narodeniny a spolu vypili asi liter pálenky. Po vstupe do pohostinstva mal pocit, že 

sa na neho všetci čudne pozerajú, a tieto pohľady si zle vysvetlil. 
Najprv reagoval verbálne, potom došlo k fyzickému napadnutiu, no kto s tým začal, to si vraj už nepamätal. 
Keď ho vyhodili z pohostinstva, tak ho to nahnevalo, že sa vrátil, hlavou rozbil sklenú výplň a udrel niekoho do 

tváre. Nikomu sa údajne nevyhrážal, iba im nadával do debilkov a idiotov. 
Svedkovia, vrátane zranených Grančanov-Petrovčanov, však opísali incident úplne inak. 
Väzbu navrhli nahradiť 
„Môj klient nepopiera spáchanie skutku. Je mu ľúto, čo sa stalo a poškodeným sa chce ospravedlniť. Škodu 

na zariadení pohostinstva už uhradil," povedal nám vlani po vzatí Filipa do väzby jeho obhajca Pavel Piovarči ml. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22303683/okolicanyho-syn-chcel-na-slobodu-okresny-sud-bol-proti.html


((piano)) 
Na týchto skutočnostiach postavil aj aktuálne podanú žiadosť o prepustenie z väzby. 
Ako sme sa od Piovarčiho ml. dozvedeli, zdôvodnil ju priznaním klienta, jeho ľútosťou nad svojím konaním, 

ospravedlnením sa poškodeným i opatreniami, vedúcimi k náhrade škody. 
„Vyšetrovanie je v zásade ukončené, boli vypočutí svedkovia, poškodení, obvinený, bolo vykonané znalecké 

dokazovanie. K zmene právnej kvalifikácie nedošlo, naďalej je to prečin, kde prichádza do úvahy aj uloženie 
trestu s jeho podmienečným odkladom," uviedol obhajca. 

V žiadosti poukázal aj na osobné pomery klienta, ktorý má maloleté deti a je živiteľom rodiny. 
„Dôvody väzby podľa nášho názoru pominuli, resp. sa významne oslabili. Väzba má fakultatívny a subsidiárny 

charakter, môže trvať iba nevyhnutný čas. V tomto prípade už taký zásadný zásah do osobnej slobody nie je 
nevyhnutný a ani zákonný," dodal Piovarči ml. 

Rozhodne krajský súd 
Obhajca v stredu na súde navrhol vyhovieť žiadosti a prepustiť klienta z väzby na slobodu. 
V prípade, ak by súd naďalej konštatoval dôvod väzby, navrhol ju nahradiť prijatím písomného sľubu, že na 

slobode povedie riadny život a nedopustí sa ďalšej trestnej činnosti. 
Väzbu tiež navrhol nahradiť uložením dohľadu probačného a mediačného úradníka a uložením primeraných 

obmedzení a povinností podľa úvahy súdu, ktoré bude klient akceptovať. 
Ako informovala hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová, spišskonovoveský súd žiadosť zamietol. 
Sudkyňa Eva Herichová v zásade zotrvala na pôvodných dôvodoch. Podľa nej u Filipa pretrváva obava z 

pokračovania v trestnej činnosti, dôvod väzby nezoslabol, trvá naďalej a v žiadosti ponúkané náhrady väzby 
podľa názoru súdu nepostačujú. 

„Keďže obhajca podal sťažnosť, rozhodovať o nej bude krajský súd," dodala Pančurová. 
Hrozia mu tri roky 
Filip má zatiaľ v registri trestov jeden záznam. Po incidente v roku 2014 dostal za výtržníctvo a prečin 

nebezpečného vyhrážania pol roka väzenia s podmienečným odkladom na 16 mesiacov. 
Skúšobná doba mu uplynula dva týždne pred incidentom na Spiši. 
Na základe opatrenia vydaného Prezidentom Policajného zboru (PZ) Milanom Lučanským vedie vyšetrovanie 

prípadu bitky v krčme Národná kriminálna agentúra (NAKA). 
Ako nás informoval hovorca Prezídia PZ, vo veci bolo vykonávané znalecké dokazovanie, ktoré vykonával 

kriminalistický a expertízny ústav PZ SR. 
„Čakáme ešte na znalecký posudok znalca psychiatra, ktorý posudzuje závislosť obvineného od návykových 

látok. Ak z posudku nevyplynie potreba vyšetriť duševný stav obvineného, bude pristúpené k preštudovaniu spisu 
a podaniu návrhu na podanie obžaloby alebo iné rozhodnutie," uviedol Michal Slivka. 

Ak súd uzná Filipa vinným, za žalovaný skutok mu hrozí väzenie do troch rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Michalovčania to na majstra vedia. O body ho chcú obrať aj štvrtýkrát 
[17.01.2020; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22303816/michalovcania-to-na-majstra-vedia-o-body-ho-chcu-obrat-
aj-stvrtykrat.html 

 
 

Potrebujeme zlepšiť predovšetkým presilovky, hovorí Hančák. 
MICHALOVCE. V hornej šestke tipsportligovej tabuľky sa nachádza iba jediné mužstvo, s ktorým hokejisti 

Michaloviec bodovali v každom zápase. 
Tým je úradujúci majster z Banskej Bystrice, ktorého nováčik v piatok – kvôli televíznemu prenosu až o 18. 

hodine – privíta na svojom ľade. 
V doterajšom priebehu sezóny získali Zemplínčania s favoritom päť bodov za domáce víťazstvo a dve prehry 

po predĺžení pod Urpínom. A v nastúpenom trende chcú pokračovať aj tentoraz, no jednoduché to mať nebudú. 
„Barani“ sú rozbehnutí a aktuálne ťahajú osemzápasovú víťaznú šnúru. 

((piano))Budú sa snažiť uspieť svojou hrou 
Naopak, Dukla v ostatných dvoch súbojoch zostala s prázdnymi rukami, keď prehrala vo Zvolene (2:4) a 

Detve (2:3). S Banskou Bystricou im to však ide. Vyhovuje im jej herný štýl? 
„Každé mužstvo hrá inak, ale my sa na to nedívame, snažíme sa uspieť svojou hrou. Zatiaľ nám to proti 

Bystričanom vychádza a verím, že to bude platiť aj naďalej. Teraz potrebujeme body ako soľ, dvakrát po sebe 
sme totiž vyšli naprázdno a to chceme odčiniť. Urobíme všetko pre to, aby sme už zvíťazili a potešili svojich 
fanúšikov,“ s odhodlaním v hlase začal debatu obranca HK Dukla Ingema Daniel Hančák. 

Mužstvo od Laborca spomínané prehry pod Poľanou už hodilo za hlavu, aj keď ich stále mrzia. 
„Oba zápasy sme mali výborne rozbehnuté. Hlavne vo Zvolene sme nezvládli záverečné minúty. Neviem, či to 

bolo v hlavách, že vplyvom vedenia sme poľavili, alebo v niečom inom. Musíme si z toho zobrať ponaučenie a 
hrať tak, ako to od nás vyžaduje tréner.“ 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22303816/michalovcania-to-na-majstra-vedia-o-body-ho-chcu-obrat-aj-stvrtykrat.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22303816/michalovcania-to-na-majstra-vedia-o-body-ho-chcu-obrat-aj-stvrtykrat.html


O prvú šestku ešte zabojujú 
S majstrom budú zverenci lodivoda Miroslava Chudého musieť rozhodne pridať. Aktuálne druhý celok tabuľky 

zbiera vonku body častejšie ako doma a na súperovom ľade vyšlo naprázdno iba v dvoch prípadoch – okrem 
Michaloviec aj v Košiciach. 

„Je to fyzické mužstvo a určite budú hrať do tela a rýchlo. Zlepšiť musíme predovšetkým presilovky, ktoré nám 
absolútne nejdú. Tieto štandardné situácie rozhodujú zápasy a nám to v nich nepadá. V rovnovážnej hre sa treba 
čo najviac tlačiť do brány a veľa strieľať. Toto by mohlo na súpera platiť,“ uviedol skúsený 36-ročný žulovitý bek. 

Základná časť sa blíži ku koncu a Dukla v nej odohrá už iba 11 duelov. „Líšky“ stále snívajú o postupe do 
hornej šestky, na ktorú z deviateho miesta momentálne strácajú desať bodov. Vyžrebovanie však nemajú veľmi 
priaznivé, v najbližších piatich zápasoch budú mať dočinenia s tímami, ktoré sú nad nimi. 

„Nechceli by sme v top šestke chýbať, ale potrebujeme začať vyhrávať. Liga je však veľmi vyrovnaná a 
zbrane ešte neskladáme. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do hornej polovice tabuľky,“ konštatoval 
rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (17. január): Tipsport liga aj biatlonová štafeta 

žien 
[17.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/430381/sportove-udalosti-dna-17-januar-tipsport-liga-aj-biatlonova-stafeta-zien 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - 20. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
21:00 CD Leganés – Getafe CF 
FUTBAL - 18. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
20:30 FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach 
FUTBAL - ŠESTNÁSŤFINÁLE COUPE DO FRANCE (FRANCÚZKSY POHÁR): 
21:01 US Granvillaise – Olympique Marseille 
HOKEJ - 41. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:30 HC Košice – MHK 32 Liptovský Mikuláš / ONLINE >> 
18:00 HK Poprad – HKM Zvolen / ONLINE >> 
18:00 HK Dukla Michalovce – HC 05 Banská Bystrica / ONLINE >> 
18:30 HC Slovan Bratislava – HC 07 Detva / ONLINE >> 
HOKEJ - 36. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
18:00 HK Martin – MHK Dubnica nad Váhom 
18:00 MsHK Žilina – HC Topoľčany 
18:00 HK Levice – HK Spišská Nová Ves 

18:00 HK Gladiators Trnava – HK 95 Považská Bystrica 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 
01:00 Toronto Maple Leafs – Calgary Flames 
01:00 Florida Panthers – Los Angeles Kings 
01:00 New York Islanders – New York Rangers 
01:00 Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens 
01:00 Washington Capitals – New Jersey Devils 
01:00 Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 
01:30 Ottawa Senators – Vegas Golden Knights 
02:00 Nashville Predators – Anaheim Ducks 
02:00 Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 
02:30 Dallas Stars – Buffalo Sabres 
03:00 Colorado Avalanche – San Jose Sharks 
04:00 Vancouver Canucks – Arizona Coyotes 
sobota: 
01:30 Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks 
01:30 Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 
02:00 Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning 
19:00 New York Islanders - Washington Capitals 
21:00 Colorado Avalanche - St. Louis Blues 
21:00 Edmonton Oilers - Arizona Coyotes 
22:00 Ottawa Senators - Calgary Flames 
HOKEJ - 37. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:30 HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 

https://sport.aktuality.sk/c/430381/sportove-udalosti-dna-17-januar-tipsport-liga-aj-biatlonova-stafeta-zien


17:30 HC Vítkovice Ridera – HC VERVA Litvínov 
18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 
18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň 
18:00 Rytíři Kladno – HC Kometa Brno 
18:00 HC Olomouc – Mountfield HK 
BASKETBAL - NBA: 
01:30 New York Knicks - Phoenix Suns 
02:00 Milwaukee Bucks - Boston Celtics 
02:00 New Orleans Pelicans - Utah Jazz 
04:30 Golden State Warriors - Denver Nuggets 
04:30 Los Angeles Clippers - Orlando Magic 
sobota: 
01:00 Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 
01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 
01:00 Toronto Raptors - Washington Wizards 
02:00 Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 
02:00 Oklahoma City Thunder - Miami Heat 
02:30 San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 
03:30 Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 
21:30 New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 
ZIMNÉ ŠPORTY - BIATLON: 
14:30 Svetový pohár - štafeta žien (4x6 km, nemecký Ruhpolding) / ONLINE >> 
ZIMNÉ ŠPORTY - ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
10:30 Svetový pohár - 1. kolo kombinácie mužov (švajčiarsky Wengen) 
14:00 Svetový pohár - 2. kolo kombinácie mužov (švajčiarsky Wengen) 
ZIMNÉ ŠPORTY - SKOKY NA LYŽIACH: 
18:00 Svetový pohár - kvalifikácia HS142 (nemecký Titisee-Neustadt) 
HÁDZANÁ - MAJSTROVSTVÁ EURÓPY MUŽOV: 
18:00 Nórsko - Maďarsko 
18:00 Portugalsko - Švédsko 
18:00 Slovinsko - Island 
MOTOŠPORT - RELY DAKAR: 
12:00 12. etapa - Haradh-Qiddiya (374 km) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Na Spiši vyšetrujú vraždu muža, odohrala sa v nocčných hodinách 
[16.01.2020; tvnoviny.sk; Domáce; 12:24; SPIŠSKÉ VLACHY/tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1987110 

 
 

Policajti už majú podozrivú osobu. 
Zdieľať článok 
Na Spiši vyšetrujú závažný zločin vraždy muža. Tá sa stala v stredu v nočných hodinách v obci Spišské 

Vlachy v okrese Spišská Nová Ves. 

Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. 
Vo veci násilnej smrti muž koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. 

Prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Osobu podozrivú z tohto skutku polícia zadržala na mieste 
činu. 

“Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť. Hneď, ako to 
procesná situácia dovolí, budeme o prípade informovať,” dodali policajti. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Na Spiši vyšetrujú vraždu muža, odohrala sa v nočných hodinách 
[16.01.2020; tvnoviny.sk; Domáce; 12:24; SPIŠSKÉ VLACHY/tvnoviny.sk] 
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Policajti už majú podozrivú osobu. 
Zdieľať článok 
Na Spiši vyšetrujú závažný zločin vraždy muža. Tá sa stala v stredu v nočných hodinách v obci Spišské 

Vlachy v okrese Spišská Nová Ves. 

Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. 
Vo veci násilnej smrti muž koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. 

Prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Osobu podozrivú z tohto skutku polícia zadržala na mieste 
činu. 

“Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť. Hneď, ako to 
procesná situácia dovolí, budeme o prípade informovať,” dodali policajti. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Polícia vyšetruje násilnú smrť muža na Spiši, zadržali aj podozrivú osobu 
[16.01.2020; webnoviny.sk; Krimi správy; 12:14; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/policia-vysetruje-nasilnu-smrt-muza-na-spisi-zadrzali-aj-podozrivu-osobu/ 

 
 

Policajti vyšetrujú násilnú smrť muža na Spiši. Incident sa odohral v stredu v noci v Spišských Vlachoch v 
okrese Spišská Nová Ves. Ako informovala košická krajská polícia, prípad rieši ako obzvlášť závažný zločin 

vraždy. Na mieste činu zadržali aj podozrivú osobu. 
Viac informácií k prípadu polícia poskytne, až keď to procesná situácia dovolí. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. 15 000 zákazníkov vybralo najlepší autobazár v každom kraji Slovenska 
[16.01.2020; topspeed.sk; Novinky; 08:00; Maroš ČABÁK] 

 
https://www.topspeed.sk/15-000-zakaznikov-vybralo-najlepsi-autobazar-v-kazdom-kraji-slovenska/17070 

 
 

Presne 15 212 zákazníkov a zároveň čitateľov najväčšieho inzertného webu pre jazdené autá Autobazar.EU 
sa tento rok zapojilo do hlasovania v ankete Autobazár roka 2019. Spolu ohodnotili 994 autobazárov a 
autorizovaných predajcov automobilov. Vybrali najlepší autobazár Slovenska, ale aj každého kraja. 

Zákazníci vybrali najlepšie autobazáre v každom kraji aj absolútneho víťaza ankety. Najlepší autobazár na 
Slovensku za rok 2019 je Auto PDK z Bratislavy, ktorý obhájil minuloročný titul. Zákazníci hodnotili ponuku áut, 
kvalitu poskytovaných služieb, ako aj celkovú komunikáciu predajcov. 

„Kvalita a profesionálnosť služieb u mnohých autobazárov a predajcov automobilov z roka na rok rastie. Preto 
je dôležité, že ich môžu zákazníci aj ohodnotiť a tak im poskytnúť spätnú väzbu, ako aj motiváciu pre ďalšie 
zlepšovanie. Sme presvedčení, že výsledky ankety pomôžu aj všetkým kupujúcim pri výbere spoľahlivého 
autobazáru či autorizovaného predajcu automobilov,“ vysvetľuje Lukáš Hladík, Head of Brand Marketing 
Autobazar.EU. 

Anketu organizoval najväčší online portál s jazdenými vozidlami Autobazar.EU, v spolupráci s Autobazar.SK a 
Autovia.sk. Hlasovanie prebiehalo od 23.septembra do 20.decembra 2019. Hodnotiť mohli motoristickí zákazníci 
preklikom v detaile firemného inzerátu, ako aj priamo na stránke Autobazár roka. Pričom jednotlivo mohli udeliť 
body za kategórie – veľkosť ponuky, komunikáciu, proces kúpy auta alebo doplnkové služby. 

Ak sa pozrieme, v ktorom kraji získali autobazáre a autorizovaní dealeri spolu najlepšie priemerné hodnotenie 
v súčte bodov, víťazom je Prešovský kraj, ktorý predbehol Trnavský kraj. Tretia priečka patri Nitrianskemu kraju a 
s rovnakým počtom bodov aj Žilinskému kraju. 

Najlepšie autobazáre v krajoch Slovenska: 
Bratislavský kraj: ONDREJ JANOŠŤÁK - SPEED, Viničné 
Trnavský kraj:  AUTOBAZÁR F1, Sládkovičovo 
Trenčiansky kraj:  AUTOGRÁČ, Bánovce nad Bebravou 
Žilinský kraj: AUTODADO GROUP, Martin 
Banskobystrický kraj:  ZSOLTICARS, Želovce 
Nitriansky kraj:  Autobazár JTAuto, Nové Zámky 
Košický kraj:  Auto Spiš, Spišská Nová Ves 

Prešovský kraj:  RS CARS, Prešov 
Najlepší autorizovaní predajcovia nových áut v krajoch Slovenska: 
Bratislavský kraj:  AUTOPOLIS Panónska, Bratislava 

https://www.webnoviny.sk/policia-vysetruje-nasilnu-smrt-muza-na-spisi-zadrzali-aj-podozrivu-osobu/
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Trenčiansky kraj:  ARAVER, Trenčín 
Žilinský kraj:  AUTOPROFIT, Čadca 
Banskobystrický kraj:  Lioncar, Banská Bystrica 
Nitriansky kraj:  ARAVER, Nitra 
Košický kraj:  Auto Gábriel, Košice 
Prešovský kraj:  CAMEA Car, Prešov 
Trnavský kraj:  BEGAM, Trnava 

[Späť na obsah] 

 
 

12. SBL: Inter v druhom polčase prevalcoval Komárno, tri výhry hostí 
[16.01.2020; dobrenoviny.sk; 07:52; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/177932/sbl-inter-v-druhom-polcase-prevalcoval-komarno-tri-vyhry-hosti 

 
 

Slovenská basketbalová liga mala v stredu na programe zápasy 23. kola. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Jaroslav Novák 
Spišská Nová Ves 15. januára (TASR) - Slovenská basketbalová liga mala v stredu na programe zápasy 23. 

kola. S výnimkou Komárna sa darilo najmä hosťujúcim tímom, ktoré vyhrali tri zápasy. 
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 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Hokejové MS 18-ročných: Štadión v Spišskej Novej Vsi je už na šampionát 

pripravený! 
[16.01.2020; cas.sk; Čas.sk; 07:45; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/931659/hokejove-ms-18-rocnych-stadion-v-spisskej-novej-vsi-je-uz-na-
sampionat-pripraveny/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Majú vymaľované. Aprílový svetový šampionát mladých hokejistov do 18 rokov skupiny B by sa na Spiši 

mohol začať už aj zajtra. Organizátor je pripravený a na novoveskom zimnom štadióne to aj vidieť. Za posledných 
viac ako desať rokov doň investovali približne až 4 milióny E. Treba veriť, že šampionát bude úspešný aj pre 
našich hráčov. 

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik potvrdil, že vytvoria výborné podmienky a prispejú k tomu, aby 

naši hokejisti postúpili medzi elitu. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan uviedol, 
že naši chlapci budú mať domácu podporu v hľadisku a majú jasný cieľ prebojovať sa medzi najlepších na svete. 
„K tomu sme vytvorili aj projekt 18-ky v Piešťanoch a v spolupráci so župami tiež hokejové akadémie, aby mladé 
talenty neodchádzali do zahraničia, ale zostávali doma,“ spomenul Šatan. 

Priamo na zimáku, ktorý sa síce začal stavať ešte v 70. rokoch, no skolaudovali ho až o 20 rokov neskôr, 
Nový Čas zastihol správcu Jozefa Hrubého. Jeho dedo tento štadión staval a pracoval tu aj otec. „Teoreticky by 
sa MS mohli začať už zajtra. Treba len skontrolovať technický stav a maliarskymi úpravami pre- jdú niektoré 
priestory, tiež robíme plánované revízie. Rolba je v poriadku, kapacita stánku je 3 800 miest,“ povedal Hrubý. 
Každé mužstvo bude mať svoj komfort vo vlastnej šatni a prichystané sú aj priestory pre realizačné tímy. 
Vstupenky budú v predaji od februára. 

MS hokejistov do 18 rokov 
(skupina B) 
- Miesto: Spišská Nová Ves 

- Termín: 13. - 19. 4. 2020 

https://www.dobrenoviny.sk/c/177932/sbl-inter-v-druhom-polcase-prevalcoval-komarno-tri-vyhry-hosti
https://www.cas.sk/clanok/931659/hokejove-ms-18-rocnych-stadion-v-spisskej-novej-vsi-je-uz-na-sampionat-pripraveny/
https://www.cas.sk/clanok/931659/hokejove-ms-18-rocnych-stadion-v-spisskej-novej-vsi-je-uz-na-sampionat-pripraveny/


- Mužstvá: Slovensko, Kazachstan, Nórsko, Dánsko, Japonsko a Francúzsko 
- Ceny denných lístkov: 12 E 
0 
Foto: 
Správca zimáka Jozef Hrubý je spokojný s prípravami na šampionát. Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Nočná vražda na Spiši: Páchateľ ohavného činu je už v rukách polície 
[16.01.2020; topky.sk; Krimi; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1853191/Nocna-vrazda-na-Spisi–Pachatel-ohavneho-cinu-je-uz-v-rukach-
policie 

 
 

SPIŠSKÉ VLACHY - Policajti vyšetrujú násilnú smrť muža na Spiši. Incident sa odohral v stredu v noci v 
Spišských Vlachoch v okrese Spišská Nová Ves. 

Ako informovala košická krajská polícia, prípad rieši ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Na mieste činu 
zadržali aj podozrivú osobu. Viac informácií k prípadu polícia poskytne, až keď to procesná situácia dovolí. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Polícia vyšetruje násilnú smrť muža na Spiši, zadržali aj podozrivú osobu 
[16.01.2020; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Webnoviny.sk] 

 
https://www.24hod.sk/policia-vysetruje-nasilnu-smrt-muza-na-spisi-zadrzali-aj-podozrivu-osobu-
cl731449.html 

 
 

Policajti vyšetrujú násilnú smrť muža na Spiši. Incident sa odohral v stredu v noci v Spišských Vlachoch v 
okrese Spišská Nová Ves. Ako informovala košická krajská polícia, prípad rieši ako … 

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti vyšetrujú násilnú smrť muža na Spiši. Incident sa odohral v stredu v noci 
v Spišských Vlachoch v okrese Spišská Nová Ves. Ako informovala košická krajská polícia, prípad rieši ako 

obzvlášť závažný zločin vraždy. Na mieste činu zadržali aj podozrivú osobu. 
Viac informácií k prípadu polícia poskytne, až keď to procesná situácia dovolí. 
Zdroj: Webnoviny.sk - Polícia vyšetruje násilnú smrť muža na Spiši, zadržali aj podozrivú osobu © SITA 

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

vyhradené. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Meggyilkoltak egy férfit, a rendőrség elfogta a gyanúsítottat 
[16.01.2020; parameter.sk; brutal; 00:00; Redakcia] 

 
https://brutal.parameter.sk/meggyilkoltak-egy-ferfit-rendorseg-elfogta-gyanusitottat 

 
 

2020. január 16. - 13:15 
A rendőrség eljárást indított egy férfi erőszakos halálának ügyében. 
Jana Mésarová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az eset szerdán este történt az iglói (Spišská Nová 

Ves) járásbeli Spišské Vlachy községben. 

Az esetről csupán annyit tudni, hogy az áldozat erőszakos halált halt. A rendőrség gyilkosság gyanújával 
indított eljárást, a gyanúsítottat a helyszínen elfogták. 

A hatóság későbbre ígért bővebb tájékoztatást. 
TASR/para 

[Späť na obsah] 
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17. Ficov Facebook spravuje Kaliňákov synovec, expolitici zo Sme rodina mali 

konšpiračné stránky 
[16.01.2020; aktuality.sk; Domáce správy; 00:00; Martin Turček] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/755707/volby2020-ficove-fb-prispevky-pise-erik-kalinak-byvali-politici-
sme-rodina-zalozili-konspiracne-stranky/ 

 
 

Robert Kaliňák so synovcom Erikom 
Zdroj: FB 
Vďaka chybe Facebooku sa podarilo získať údaje o správcoch viacerých kontroverzných stránok. Kto stojí za 

propagandou, konšpiráciami a lžami, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach? 
Zavádzajúce informácie, konšpirácie a klamstvá patria k účinným nástrojom politického marketingu pred 

blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Toxický obsah, ktorého cieľom je spochybniť kredit konkurenta či vystrašiť 
voličov, šíria politici alebo ich žoldnieri. 

Aktuality.sk v spolupráci s Victorom Breinerom z infosecurity.sk a expertmi portálu blbec.online zistili, kto má 
pod palcom obsah prezentovaný na Facebookovej fan page predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Podarilo sa to 
vďaka chybe sociálnej siete, ktorá v piatok 10. januára zobrazila mená adminov. 

Medzi správcami sa objavil aj kandidát na poslanca Národnej rady vo farbách nového Smeru a synovec 
exministra vnútra Roberta Kaliňáka - Erik Kaliňák. Za stránkami šíriacimi hoaxy a slovné útoky zasa stáli asistent 
poslanca parlamentu Viliam Kandra a bývalý podpredseda Sme rodina a trojka na kandidátke do eurovolieb 
Dušan Doliak. 

Nový Smer s Kaliňákovým synovcom 
Adminom facebookovej stránky predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý odstúpil z postu premiéra po 

najmasovejších protestoch od Novembra ’89 vyvolaných vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je podľa 
zverejnených dát Kaliňákov synovec Erik. 

Hoci Fica v úlohe volebného lídra pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami nahradil Peter Pellegrini, ani 
predseda najsilnejšej vládnej strany nezaháľa. Na fanpage na Facebooku sa prezentuje nielen ako obyčajný 
Slovák, ktorý je “hrdý na to, že svoje detstvo prežil na dedine”. S blížiacim sa termínom volieb pribúdajú útočné 
statusy na politických rivalov. Osvedčenými zbraňami je strašenie migrantmi, chladnokrvnými kapitalistami či 
bezcharakternou oligarchiou, ktorá chce ľuďom cez opozičných politikov ukradnúť všetky sociálne výhody. 

Erik Kaliňák však nevystupuje iba v úlohe anonymného správcu Ficovej stránky na Facebooku. Je napríklad 
priamo podpísaný aj pod statusom označujúcim návrh PS-Spolu na zdaňovanie motorových vozidiel za paškvil. 

Dvadsaťosemročný mladík sa dostal do povedomia verejnosti vďaka majstrovi politického marketingu 
Robertovi Kaliňákovi, ktorý skončil v kresle ministra vnútra pár týždňov po vražde Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej v marci 2018. To mu však ako podpredsedovi Smeru nebráni podporovať synovca v jeho politickom 
ťažení. 

Erika Kaliňáka predstavil na Facebooku deň pred Vianocami 2019. V statuse, doplnenom o spoločnú 
fotografiu, zaželali Slovákom krásne vianočné sviatky. Robert na záver pridal aj informáciu o tom, že Erik nedal 
na jeho rady, začína v politike od piky a na kandidátke mu patrí 150. miesto. Synovcovi zaželal: “Erik, držím Ti 
palce!” 

Aktuality.sk oslovili Roberta Kaliňáka, ktorý na otázky neodpovedal. Neposkytol ani kontakt na synovca. 
Nereagovalo ani tlačové oddelenie strany Smer. Rovnaký postoj zaujal aj synovec Erik, ktorého sme oslovili cez 
Facebook. 

Najprv Kollár, potom Fico 
Facebooková stránka Roberta Fica má ešte jedného správcu, ktorým je Roman Šmida. Tridsiatnik zo 

Spišskej Novej Vsi kandidoval v roku 2016 na 23. mieste za hnutie Sme rodina. Na Šmidovom profile, ktorý 

spravuje Ficovu stránku, sú aj fotografie z volebnej kampane Sme rodina. 
Keď sme chceli vedieť, čo viedlo Šmidu k prestupu do služieb Smeru, odpoveď sme sa nedozvedeli. Nezistili 

sme ani to, ako sa k správe Ficovej fanpage na Facebooku dostal a kto o tom rozhodol. 
“K tomuto sa vám nebudem vyjadrovať,” reagoval Šmida a ukončil hovor. 
Roman Šmída ako kandidát hnutia Sme Rodina 
Zdroj: FB - Roman Smida 
Asistent poslanca - útok na Kisku a Matoviča 
Slovné útoky a nepravdivé či nepresné informácie o politikoch - taký bol hlavný obsah facebookových stránok 

“Klamár Matovič” a “Nevolím slniečkára Kisku”. 
Stránka “Klamár Matovič” síce odkazovala na šéfa OĽaNO Igora Matoviča, mierila proti celej opozícii a 

zdieľala konšpiračné statusy o migrantoch. Na adresu Matoviča zverejnila napríklad status: “Vitac ekonomickych 
migrantov a obhajca Islamu sa nevzdava.” Nevyhla sa ani kritike novinárov, napríklad Arpáda Soltésza označila 
za rasistu a extrémistu. Jeden z posledných citovaných statusov podľa portálu blbec.online pochádza z decembra 
2018. 

Proti opozícii a novinárom bola zameraná aj stránka “Nevolím slniečkára Kisku”. Na mušku si brala najmä 
viacerých novinárov denníka SME. Útočila aj na opozičných politikov: “Demaskovať pravú tvár Hattasa je 
skutočný zápas so zlom.” Jeden z posledných citovaných statusov sa na stránke objavil v septembri 2019. 

https://www.aktuality.sk/clanok/755707/volby2020-ficove-fb-prispevky-pise-erik-kalinak-byvali-politici-sme-rodina-zalozili-konspiracne-stranky/
https://www.aktuality.sk/clanok/755707/volby2020-ficove-fb-prispevky-pise-erik-kalinak-byvali-politici-sme-rodina-zalozili-konspiracne-stranky/


Adminom stránky bol podľa dostupných údajov asistent poslanca Národnej rady Rastislava Holúbeka Viliam 
Kandra. Profil s jeho menom a fotkami propagujúcimi politickú stranu Stan bol uvedený ako admin. 

Kandra, ktorý ako poslanecký asistent zarába mesačne vyše 2700 eur a v nastávajúcich voľbách sa uchádza 
o poslanecké kreslo ako šestka strany Stan, odmietol akúkoľvek spojitosť s uvedenými stránkami. “Ak vyjde 
článok o tomto, budem to riešiť súdnou cestou,” uviedol. Informácie o jeho spojení so stránkami na Facebooku 
označil za spravodajské. 

Zaujímavé je, že zakrátko po našom telefonáte bol profil Viliama Kandru neprístupný. 
Holúbek: Matovič je klamár 
Poslanec Rastislav Holúbek, ktorý bol zvolený do parlamentu za Sme rodina, medzičasom však vystúpil z 

klubu a hlasuje s koalíciou, tvrdí, že o Kandrových stránkach nevedel. 
S názvami stránok však v zásade súhlasí. “Matovič je klamár,” povedal s odkazom na kauzu chýbajúceho 

Matovičovho účtovníctva. V reakcii na stránku “Nevolím slniečkára Kisku” bol zdržanlivejší: “Závisí od definície 
slova slniečkar.” 

Holúbek kandiduje v nastávajúcich voľbách za rovnakú stranu ako jeho asistent. Na kandidátke strany Stan 
mu patrí štvrtá priečka. 

Expodpredseda Sme rodina 
Zakladateľom jednej z najznámejších konšpiračných stránok Medzičas.sk je Dušan Doliak. 
Ten sa k svojej aktivite postavil úplne inak ako Kandra, ktorého politická minulosť je tiež spojená so stranou 

Borisa Kollára. “Sme piati zakladatelia a prispievatelia portálu Medzičas, založili sme ho už pred rokmi,” spresnil 
Doliak. 

Od obsahu prezentovaného na konšpiračnom webe sa ani dnes nedištancuje. Dodal, že na straníckej pôde 
Sme rodina ani v Národnej koalícii, do ktorej vstúpil po neúspešnej kandidatúre do europarlamentu, obsah webu 
nikdy neriešili. 

Denník N v minulosti upozornil, že stránka medzičas.sk šírila bez dôkazov informáciu, že za dobodaním 50-
ročného Bavora sú moslimovia. 

Rád zdieľal konšpirácie 
Až traja z uvedených adminov kontroverzných stránok majú spoločnú minulosť so stranou Sme rodina Borisa 

Kollára. 
Šmida, ktorý spravuje Ficovu stránku, bol podľa Kollára šikovný dobrovoľník, ktorého preto zaradili na 

kandidátku pred voľbami v roku 2016. Už viac ako tri roky s ním však nie sú v kontakte. 
Informácia o spojení Šmidu a Ficovho Facebooku ho zaskočila. “Šmida u nás nerobil špionáž. Jednoducho 

teraz pracuje v agentúre, ktorú si najal Smer,” dodal predseda Sme rodina. 
Kollár nevedel ani o stránkach Kandru, kotrý má podľa neho blízko k poslancovi Holúbekovi. Ten bol spolu s 

dvojicou Peter Marček a Martina Šimkovičová vylúčený z klubu Sme rodina. “Ak by som to vedel, 
nespolupracoval by som s ním,” vyjadril sa na margo Kandru ako admina stránok Klamár Matovič a Nevolím 
slniečkára Kisku. “My sme ľudí hľadali aj cez výzvu na Facebooku, ako ich preveríte?” 

S Doliakom mala podľa Kollára strana dlhodobo rozpory týkajúce sa hodnotovej orientácie. Doliakov odchod 
zo strany označil Kollár za korektný a Doliaka za vzdelaného človeka, s ktorým sa však často nezhodli. 

https://www.aktuality.sk/clanok/755707/volby2020-ficove-fb-prispevky-p ise-erik-kalinak-byvali-politici-sme-
rodina-zalozili-konspiracne-stranky/ 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Hráči BKM sa v Žiline radovali z víťazstva 
[16.01.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22303422/hraci-bkm-sa-v-ziline-radovali-z-vitazstva.html 

 
 

Lučenčania napravili posledné dva nevydarené zápasy. 
LUČENEC. Po dvoch prehratých zápasoch s Interom a Handlovou sa Lučenčania opäť radovali. V stretnutí 

23. kola Slovenskej basketbalovej ligy (15. 1.) sa im podarilo zdolať žilinský mančaft na jeho palubovke. 
Najviac bodov hostí nazbieral Musil (17), v pätách mu bol Caffey (16). 
BKM Lučenec sa aj v 24. ligovom kole predstaví na palubovke súpera. V sobotu 18. januára si Jankovičova 

partia zahrá v Spišskej Novej Vsi. Ďalší zápas Novohradčanov sa uskutoční 29. januára v lučeneckej Arene proti 

Svitu. 
Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokZmena v programe, Lučenec hrá v sobotu vonku Čítajte 
BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 69:72 (12:18, 24:20, 20:20, 13:14) 
TH: 32/22 - 15/8, Fauly: 17 - 28, Trojky: 3 - 8, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Uhrin 
Žilina: Merešš 18, Dickson a Tot po 9, Rožánek 8, Wiggins 6 (Woods 9, Jeftič a Sapp po 5, Hoferica 0) 
Lučenec: Musil 17, Caffey 16, Murray-Boyles 6, Eudy 4, Basabe 3 (Zorvan 14, Anikienko a Dunne po 6, 

Jackuliak a Miloševič 0) 
((piano)) 
BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22303422/hraci-bkm-sa-v-ziline-radovali-z-vitazstva.html


(6 fotografií) 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Som veľmi rád, že sme zvíťazili po nevydarených posledných dvoch 

zápasoch. Pozitívne bolo, že sme prišli dobre nastavení. Vďaka tomu sme boli po celý zápas vo vedení. Neskôr 
sa však vracali negatívne príznaky z minulých zápasov. Som však veľmi rád, že som po taktickej stránke zápas 
zvládli.“ 

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Tento zápas sme začali veľmi dobre. Vybudovali sme si solídny náskok, o 
ktorý sme žiaľ neskôr prišli. V Žiline sa hrá veľmi ťažko. Pre nás bolo kľúčové, že sme si udržali koncentráciu 
počas celého zápasu. Zápas sa síce vyvíjal tesne, no som rád, že sme dokázali zvíťaziť.“ 

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Žiaľ pre nás, Dickson musel po nešportovej a 
technickej chybe opustiť ihrisko. Bolo to pre nás kľúčové oslabenie, pretože práve pod košom sme mali veľké 
problémy. Podarilo sa nám však veľmi dobre dostať do zápasu. Zápas bol v závere veľmi vyrovnaný, pričom 
viacej šťastia mal v koncovke Lučenec." 

Jakub Merešš, hráč Žiliny: „Celý zápas bol veľmi vyrovnaný. Vždy to bolo len o pár bodov. Bohužiaľ sme v 
niektorých dôležitých momentoch nedokázali zápas zlomiť na svoju stranu. To bolo určite kľúčové.“ 

Ostatné výsledky: MBK Baník Handlová - BC Prievidza 75:85 (20:15, 13:31, 20:24, 22:15), BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves - Patrioti Levice 62:79 (14:21, 11:22, 28:20, 9:16), Inter Bratislava - MBK Rieker COM-Therm 

Komárno 88:62 (25:22, 16:19, 22:8, 25:13). 
TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 21 19 2 1745:1428 (+317) 40 
2.BKM Lučenec 21 13 8 1714:1687 (+27) 34 
3.Patrioti Levice 21 13 8 1686:1608 (+78) 34 
4.BC Prievidza 21 12 9 1642:1570 (+72) 32 
5.BK Slávia Žilina 20 10 10 1692:1725 (-33) 30 
6.Iskra Svit 20 9 11 1668:1661 (+7) 29 
7.MBK Baník Handlová 20 8 12 1646:1694 (-48) 28 
8.MBK Rieker COM-Therm Komárno 20 4 16 1526:1808 (-282) 24 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 20 4 16 1589:1727 (-138) 24 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Slovenský raj: Lesníci menia drevinové zloženie obnovovaných porastov 
[16.01.2020; enviroportal.sk; Les; 00:00; TASR] 

 
http://www.enviroportal.sk/clanok/slovensky-raj-lesnici-menia-drevinove-zlozenie-obnovovanych-
porastov 

 
 

Spišská Nová Ves, 15. januára – Cirkevní lesníci, obhospodarujúci lesy Spišského biskupstva, menia pri 

obnove lesných porastov na dvoch lokalitách v Národnom parku (NP) Slovenský raj ich drevinové zloženie po 
vetrovej a podkôrnikovej kalamite. 

V súlade so stanovištnými podmienkami eliminujú nepôvodné dreviny, najmä smrek, a podporujú výskyt a rast 
cenných listnáčov – prevažne javora, bresta, lipy a jaseňa. „Chceme takto dostať porasty v týchto lokalitách do 
stavu umožňujúceho samovoľný vývoj smerom k prírodnému lesu. Dá sa povedať, že načúvame pritom pozorne 
prírode a robíme to, čo nám hovorí,“ objasnil riaditeľ spoločnosti Pro Populo Poprad Jozef Jendruch. 

V lokalite Vernár, v nadmorských výškach od 800 do 1100 metrov, na ploche približne 250 hektárov, boli 
rozšírené porasty so zastúpením smreka do 90 percent, od prerezávok až po porasty navrhnuté na obnovu. Aj 
napriek vysokému zastúpeniu smreka však rástli v týchto porastoch rastliny typické pre zmiešané bukové lesy 
horské, teda bučinové a mezotrofné mezofyty. Ide o druhy s ťažiskom výskytu na pôdach mierne kyslých, 
živinami stredne zásobených, čerstvo vlhkých až vlhkých. „To viedlo vedúceho lesníckeho obvodu k premene 
drevinového zloženia postupným znižovaním zastúpenia smreka pri obnove porastov, postihnutých 
podkôrnikovou a vetrovou kalamitou. Boli pritom využité existujúce a ostávajúce materské jedince buka, jedle, 
javora horského a smrekovca v počte približne 20 jedincov na hektár, ale aj existujúce zmladenie buka, javora 
horského, jedle a jarabiny,“ objasňuje lesnícke postupy vedúci lesnej výroby Tomáš Hutyra. 

V lokalite Biskupská Poľana, nachádzajúcej sa v centrálnej časti národného parku v zóne B, teda v štvrtom 
stupni ochrany prírody, bolo pôvodné drevinové zloženie porastov so zastúpením smreka na úrovni 80 percent a 
jedle a buka po desať percent. V súčasnom drevinovom zložení má buk zastúpenie 45 percent, rovnako ako javor 
horský a smrekovec a jedľa majú päťpercentné zastúpenie. 

„Na začiatku procesu premeny lesa je cieľom čo najviac znížiť zastúpenie v minulosti vysadeného smreka. Na 
uvoľnené plochy po ťažbe smreka sa zmladzujú pôvodné dreviny - najmä javory, buky a jedle. Svoje miesto tu 
majú aj takzvané prípravné dreviny ako lieska, vŕba rakyta, topoľ osika a jarabina, ktoré niekedy prevládajú na 
otvorených plochách po ťažbe. Proces tejto premeny lesa bude trvať najviac 30 rokov a výsledkom má byť 
zaradenie takto obnovovaných plôch do zóny A,“ dodáva Hutyra. 

http://www.enviroportal.sk/clanok/slovensky-raj-lesnici-menia-drevinove-zlozenie-obnovovanych-porastov
http://www.enviroportal.sk/clanok/slovensky-raj-lesnici-menia-drevinove-zlozenie-obnovovanych-porastov


Spoločnosť Pro Populo Poprad má uzavretú zmluvu o starostlivosti so Štátnou ochranou prírody SR – Správa 
NP Slovenský raj. Zabezpečujú tak špeciálny režim obhospodarovania lesov na celej výmere takmer 140 
hektárov zóny B. 

Copyright © TASR 2020 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Policajti objasňujú nočnú vraždu v Spišských Vlachoch 
[16.01.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/policajti-objasnuju-nocnu-vrazdu-spisskych-vlachoch/2019351 

 
 

Bratislava/Spišská Nová Ves 16. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) 

Policajti vyšetrujú násilnú smrť muža na Spiši. Incident sa odohral v stredu v noci v Spišských Vlachoch v 
okrese Spišská Nová Ves 

Ilustračné foto 
Ako informovala košická krajská polícia, prípad riešia ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Na mieste činu 

zadržali aj podozrivú osobu. Viac informácií k prípadu polícia poskytne, až keď to procesná situácia dovolí. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Polícia vyšetruje násilnú smrť muža na Spiši, podozrivého zadržali 
[16.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/policia-vysetruje-nasilnu-smrt-mu/440986-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Valentovič 
Prípad sa vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. 
Spišská Nová Ves 16. januára (TASR) – Polícia v súčasnosti vyšetruje násilnú smrť muža na Spiši. Krajská 

policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že prípadom, ktorý sa stal v stredu (15. 1.) v nočných 
hodinách v obci Spišské Vlachy v okrese Spišská Nová Ves, sa zaoberá vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. „Prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. 
Osobu podozrivú z tohto skutku polícia zadržala na mieste činu. Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania 
bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa s tým, že hneď, ako to procesná situácia 
dovolí, bude polícia o prípade informovať podrobnejšie. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Smutný muž, ktorý miloval smiech 
[15.01.2020; Rytmus života; LEGENDY; s. 14; redakcia] 

 
 

Milan Kiš 
Temperamentný a večne usmiaty muž - tak ho poznalo celé Slovensko z filmov a televíznych programov a 

najmä Nitrania zo svojho divadla. No Milan Kiš († 72), jeden z najobsadzovanejších filmových hercov, bol v 
skutočnosti veľký pesimista. 

Sklon ku komike mal už od útleho detstva. Niekedy však aj k celkom nechcenej komike. „Otca som nepoznal 
takmer vôbec, umrel, keď som mal 8 rokov a mama, keďže musela živiť rodinu, chodila do práce, a tak ma 
vychovávali starí rodičia, ktorí bývali v jednej bratislavskej štvrti vedľa saleziánov. Tam sme ako chlapci chodili 
hrať futbal, športovali sme, bola tam ,hračkáreň’, knižnica a, samozrejme, aj spevácky a divadelný krúžok. A tam 
ma teda páni farári klofli, aby som hral divadlo. Bola to nejaká hra z Blízkeho východu a mal som povedať: - Šach 
ide. Predtým ma upozornili, že v žiadnom prípade nesmiem vysloviť nadarmo meno Božie. Prišla premiéra. Boli 
tam všelijakí biskupi, kňazi a zo mňa od strachu a trémy vyhŕklo: - Ježišmária! Šach ide… Režisér Don Olos si 
trhal vlasy, ale nejako mi to prešlo, a tak akosi sa to u mňa celé začalo," spomínal Milan Kiš na svoje začiatky. 

Na ulici ho zastavovali 
Keď sa prihlásil do Dedinského divadla, začala sa jeho profesionálna herecká kariéra. Rozhodol sa skúsiť to 

na konkurze, keď v závodnej jedálni podniku, kde vtedy pracoval, videl ich predstavenie. Zdalo sa mu, že niečo 

https://www.hlavnespravy.sk/policajti-objasnuju-nocnu-vrazdu-spisskych-vlachoch/2019351
https://www.teraz.sk/regiony/policia-vysetruje-nasilnu-smrt-mu/440986-clanok.html


také zlé by dokázal aj on. „A tak som išiel do Bratislavy," hovoril Milan Kiš. „Pamätám si, dvere boli ťažké a kľučka 
bola tak vysoko, že som na ňu ledva dočiahol. A za dverami samí dvojmetroví chlapi. Ťažkí frajeri. Hneď sa ma s 
opovrhnutím pýtali, čo tu hľadám! A ja reku, to, čo vy, idem na konkurz. Ich nevzali, vzali mňa." 

Kiš prešiel divadlami v Spišskej Novej Vsi, v Trnave, napokon zakotvil v Nitre, kde vytvoril populárnu dvojicu 

spolu s Jozefom Dóczym († 83), s ktorým žali úspechy aj na divadelných doskách. Eva Pavlíková Kišovi 
pripomínala, ako sa mu ľudia na ulici prihovárajú, keď niekedy spolu idú domov, keďže bývali na tej istej u lici. Aj 
ženy ho zastavovali. „Ženy som mal rád, aj herečky… Najmä, keď dobre hrali a mali zmysel pre humor. Ale čo 
teraz, už len spomínam. A mám rád tú moju, Olinku," priznával herec, ktorý v tom čase už mal siedmy krížik na 
krku. 

Nepriznával, ako zle sa cíti 
Jeho životnou družkou, hoci sa nezosobášili, bola Olinka Maslienková. Stála pri Kišovi až do konca, ktorý 

prišiel veľmi nečakane. Ani na dôchodku sa herec s divadlom a divákmi nevedel rozlúčiť. Dokonca sa vyznal, že 
jeho najmilším žánrom je komédia: „Jednoznačne komédia. Možno aj preto, lebo som veľký pesimista. Moja žena 
často vraví, aké je to zvláštne, že som v živote stále smutný, chodím ako bubukin, a pritom rád hrám komédie. 
Možno práve preto. Mám rád, keď sa národ zabáva. Mám rád, keď sa ľudia smejú." A tak rozdával smiech, aj keď 
začal mať bolesti. Boli čoraz silnejšie, ale zdravotné problémy tajil. Ani k lekárovi nešiel. „Nikdy by nepriznal, že je 
chorý a nedovolil, aby ho niekto ľutoval," prezradila jeho Olinka. Napokon sa už nedalo zakrývať, že to je zlé. 
Herec mal silné bolesti žalúdka, triašku, trpel málokrvnosťou. Keď ho hospitalizovali, bolo neskoro, nedokázali mu 
pomôcť. Bolo to 7. marca 2007. Pár hodín na to Milan Kiš v nemocnici zomrel. 

—- 
Úspechy pred kamerou 
V televízii zaujal tragickou postavou Róma vo filme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968). 

Snímka s hercom v hlavnej úlohe zvíťazila na Festivale televíznych filmov v ďalekom Hollywoode. V Nevere po 
slovensky (1980) vynikajúco stvárnil starého mládenca, čudáka. Hral aj v kultovej Tisícročnej včele (1983) 
režiséra Juraja Jakubiska. 

—- 
Foto: 
V Balade o siedmich obesených (1968) MILAN KIŠ podal mimoriadny výkon. 
Pred kamerou mu bola partnerkou aj MILKA VÁŠÁRYOVÁ. 
Komik, z ktorého vanul zvláštny smútok. 
V Nevere po slovensky - (1980) si KIŠ zašantil. 
S JOZEFOM DÓCZYM tvorili výraznú dvojicu. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. ZAČIATKY BIONAFTY NA SLOVENSKU 
[08.01.2020; Mot`or; EKONOMIKA; s. 96,97; doc. lng. Ján KOSIBA, PhD.;prof. Ing. Anton ŽIKLA, CSc.] 

 
 

Tento príspevok nadväzuje na predchádzajúce príspevky profesora Pospišila, ktoré boli svojim obsahom 
zamerané na problematiku energetických plodín. Týmto článkom chceme pripomenúť niektoré historické 
skutočnosti súvisiace s problematikou tzv. bionafty. Vynálezca vznetového motora Rudolf DIESEL už v roku 1900 
na svetovej výstave v Paríži predstavil motor, ktorý spaľoval arašidový olej. O tom, že R. DIESEL sa vážne 
zaoberal využitím rastlinných olejov na pohon motorov svedčí aj to, že v roku 1912 napísal: „Hoci je použitie 
rastlinných olejov v súčasnosti bezvýznamné, v budúcnosti budú tieto oleje tak isto dôležité ako sú petrolej alebo 
uhlie". Tieto slová sa však doteraz nenaplnili, pretože benzín a nafta ako palivá pre motory svojimi vlastnosťami 
predstihujú rastlinné oleje a preto ich z trhu motorových palív v dávnej minulosti motorizmu skoro vytlačili. Avšak 
po vypuknutí prvej ropnej krízy v roku 1973 sa problematika využitia rastlinných olejov na pohon motorov stala 
znova aktuálnou. 

BIOPALIVÁ 
V dôsledku intenzívneho rastu produkcie poľnohospodárskej výroby a nadprodukcie potravín v hospodársky a 

technicky vyspelých krajinách sa začal v poľnohospodárstve podporovať prechod na pestovanie olejnatých plodín 
vhodných na výrobu tzv. bionafty. Význam bionafty je predovšetkým v tom, že takmer každý vznetový motor je v 
princípe schopný spaľovať bionaftu. Keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že až 90 % prepravy tovarov a osôb sa 
v súčasnosti vykonáva dopravnými prostriedkami spaľujúcimi naftu (nákladné automobily, autobusy, lokomotívy, 
lode a traktory), predstavuje to obrovský potenciál. Okrem toho existuje tiež veľký počet osobných motorových 
vozidiel vybavených vznetovými motormi, ktoré by tiež mohli na pohon využiť bionaftu. V krajinách Európskej únie 
je ich podiel v rozsahu 15 až 40 %. 

Použitie čistého rastlinného oleja vo vznetových motoroch však prináša určité ťažkosti, preto sa tento olej 
upravuje esterifikáciou na metylester, u nás označovaný ako MERO (metylester repkového oleja), v zahraničí sa 
používa termín RME (rage seed metylester). Pod pojmom bionafta sa rozumie čistý rastlinný olej alebo MERO, 
pričom z energetického hľadiska je bionafta takmer rovnocenná klasickej motorovej nafte. Na výrobu bionafty sa u 
nás ako vstupná surovina najčastejšie používa repkový olej. Z hľadiska možného širšieho využitia bionafty je 
veľmi dôležitá aj otázka energetickej bilancie pri jej výrobe. Energetická bilancia vyjadruje pomer množstva 
vloženej energie do výroby a získanej energie. Dostupné údaje v energetickej bilancii bionafty sú veľmi odlišné. 



Podľa nemeckého skúšobného ústavu TUV je uvedený pomer len 1,4 (jeden liter vloženého paliva prinesie zisk 
1,4 litra MERO). Ak však do energetickej bilancie započítame aj energetické zhodnotenie odpadov z výroby 
bionafty, potom je tento pomer podstatne lepší a môže dosiahnuť údajne až 4. Zvyšky z výroby bionafty je možno 
využiť na ďalšiu výrobu energie, a to tepla a tiež elektriny. Energetický obsah zvyškov je relatívne vysoký (slama 
43 GJ. ha-1 a výlisky 31 GJ.ha-1). Energetická bilancia výroby bionafty podľa TUV Bayern Holding AG je 
uvedená v tabuľke 1. 

Aj keď sú údaje rôznych autorov často veľmi odlišné, je celková energetická bilancia výroby bionafty pozitívna. 
Vo všeobecnosti platí, že pri úrode 2 až 4 tony repkového semena na hektár pri obsahu 41 % oleja je možné 
získať 1000 až 2000 litrov MERO. Dôležité je, že pomer získanej energie vo forme MERO a energie vloženej na 
jeho produkciu z repkového semena je podstate väčší ako pri bioalkoholoch. V tabuľke 2 je uvedené porovnanie 
repkového oleja a etanolu z hľadiska energetickej bilancie podľa publikovaných údajov nemeckého ústavu 
Institute für Biosystemtechnik der FAL Braunschweig. 

Napriek tomu, že energetická bilancia biopaliva MERO je pozitívna, mnohí odborníci sa domnievajú, že toto 
biopalivo je vhodné ako náhrada za naftu len v lokálnych podmienkach pre poľnohospodárov. 

MERO ako palivo má dobré ekologické vlastnosti a pri jeho spaľovaní sa produkuje menšie množstvo 
niektorých zložiek emisií ako v prípade nafty. 

Hlavné výhody bionafty možno zhrnúť nasledovne: 
- pozitívna energetická bilancia, 
- zmenšovanie emisií niektorých škodlivých látok, 
- hospodárne využitie pôdy pri súčasných cenách „vstupov" aj repkového semena, 
- bezpečná a ekologická manipulácia. 
BIONAFTA NA SLOVENSKU 
V roku 1991 sa v bývalom Československu začalo s tzv. bioprogramom, ktorý postupne viedol k vybudovaniu 

7 výrobní bionafty na Slovensku. Východiskovou surovinou bolo semeno repky olejnatej. Na Slovensku sa MERO 
uplatňovalo predovšetkým v poľnohospodárstve, a to hlavne vďaka podpore tohto programu zo strany štátu. V 
tomto období patrila výroba bionafty medzi priority v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Postupne sa začal 
prejavovať nedostatok finančných prostriedkov a výrobne bionafty mali značné problémy so svojim odbytom. V 
snahe obísť problémy s úpravou vznetových motorov, ktorá je nevyhnutná pre použitie čistého biopaliva MERO, 
sa u nás začalo používať tzv. zmesné palivo. Takým zmesným palivom bola bionafta MDT, ktorá obsahovala 
minimálne 30 % MERO a zvyšok tvorila nafta. Pre toto zmesné palivo sú všetky problémové oblasti čistého 
MERO (znehodnocovanie gumových tesnení, motorového oleja, pokles výkonu motora) odstránené resp. výrazne 
redukované. Niekoľkoročné skúsenosti s výrobou MERO potvrdili, že z jedného hektára osiateho repkou olejnatou 
s priemerným výnosom 3 tony semena na hektár, je možné získať viac ako 1 tonu MERO alebo 3,3 tony 
zmesného paliva MDT. Okrem toho pri lisovaní semien získame asi 2 tony kvalitných krmovinových výliskov. Z 
hľadiska možného potenciálu výroby bionafty na Slovensku do úvahy pripadalo využívanie hlavne menej 
kvalitných a kontaminovaných pôd, ktoré sú nevhodné na pestovanie potravinárskych plodín. Odhaduje sa, že na 
Slovensku sa nachádza približne 425 tisíc hektárov kontaminovaných pôd, ktorých využitie na výrobu bionafty by 
prinieslo zisk v podobe náhrady 420 tisíc ton nafty ročne, čo je takmer 50 % celoročnej spotreby nafty u nás. 

Na Slovensku bolo do roku 1997 vybudovaných 7 výrobní MERO s výrobnou kapacitou 5500 ton ročne, ako je 
uvedené v tabuľke 3. 

Výrobňa v Spišskom Hrušove dodávala bionaftu aj pre potreby mestskej hromadnej dopravy. V Spišskej 
Novej Vsi od roku 1994 používalo bionaftu MDT pokusne 6 autobusov mestskej hromadnej dopravy. V priemere 

tieto vozidlá vykazovali o 10,2 % väčšiu spotrebu paliva v porovnaní s klasickou naftou. Prestavba jedného 
vozidla na bionaftu je pomerne lacná, stojí asi 200 €. Spišskú bionaftu okrem toho odoberalo aj niekoľko 
poľnohospodárskych družstiev v blízkom okolí. 

Výhodou malých výrobní bionafty bol ich samozásobiteľský charakter, keď producent repky olejnatej 
dodávajúci semeno do výrobne získava späť bionaftu pre svoju činnosť a tiež výlisky na kŕmenie hospodárskych 
zvierat. Ďalšou výhodou malých výrobní boli aj menšie investičné náklady na výstavbu, čo malo hlavne v našich 
podmienkach rozhodujúci význam. 

Z hľadiska legislatívy treba uviesť, že v roku 1997 bola prijatá novela zákona č. 316/93 Z.z. o spotrebnej dani 
z uhľovodíkových palív a mazív. Upravovala aj spotrebnú daň pre ekologické palivá a biopalivá. Ekologickým 
palivom je zmes esterov a uhľovodíkov, v ktorej podiel esterov je väčší ako 30 %. Podľa tejto novely zákona bolo 
biopalivo napr. MERO oslobodené od spotrebnej dane a ekologické palivo bolo zaťažené spotrebnou daňou 1000 
Sk na jednu tonu. Samozrejme, že bionafta má v porovnaní s naftou vyrábanou z ropy aj nevýhody. 

Odborníci z oblasti poľnohospodárskej techniky ich tušili, preto bionaftu neskúšali v drahých traktoroch alebo 
iných poľnohospodárskych strojoch. Prvé skúsenosti s používaním bionafty získavali najčastejšie na starších 
traktoroch Zetor I. unifikovaného radu (na fotografii) alebo II. unifikovaného radu, ktoré v deväťdesiatych rokoch 
ešte používali viaceré poľnohospodárske podniky na Slovensku. Používanie bionafty následne ovplyvňoval aj 
vývoj v oblasti legislatívy i techniky, o čom budeme písať v ďalších príspevkoch. 

—- 
Tab. 1 Energetická bilancia výroby bionafty 
Technologická 

operácia 
Energia 

GJ/ha 
Pestovanie a doprava 17,5 
Energia na výrobu 

oleja 
5,4 

Energia na výrobu 7,6 



MERO 
VSTUPY SPOLU 30,5 
MERO 44,9 
Výlisky 31 
Glycerol 1,9 
VÝSTUPY SPOLU 77,8 
—- 
Tab. 2 Energetická bilancia rôznych biopalív 
BIOPALIV

O 
ENERGETICKÁ BILANCIA 

Výstup/vstup 
Repkový 

olej 
2,8 

Etanol:  
z cukrovej 

repy 
1,3 

z kukurice 1,3 
z obilia 1,1 
—- 
Prehľad výrobní MERO na Slovensku do roku 1997 
Tabuľka. 3 
VÝROBŇA ROČNÁ VÝROBNÁ 

KAPACITA, t, 
AGRIFOP Stakčín 500 
EKOIL Bratislava 500 
PD Horné Obdokovce 500 
PD Kendice 500 
PD Šalgovce 500 
BIO BHMG Spišský 

Hrušov 
1500 

AGRO DIESEL Revúca 1500 
Ročná výrobná 

kapacita 
5500 

[Späť na obsah] 

 
 

24. ZMOS absolvoval rok podujatí v regiónoch 
[07.01.2020; Obecné noviny; titulná strana, aktuality; s. 1,3; Michal KALIŇÁK] 

 
 

Koniec roka sa zvyčajne spája s bilanciou. Je to ideálne obdobie na objektívne hodnotenie rozhodnutí či 
aktivít. 

Združenie miest a obcí Slovenska v priebehu roka 2019 pokračovalo s realizáciou národného projektu 
Modernizácia miestnej územnej samosprávy, v rámci ktorého sme uskutočnili mnohé aktivity v rôznych regiónoch. 
Išlo o podujatia určené voleným predstaviteľom aj odborným zamestnancom miest a obcí. Počet podujatí aj ich 
účastníkov napovedajú, že sme sa venovali užitočným témam. 

str. 3 
(Dokončenie zo str. 1) 
Workshopy a semináre 
Počas roka 2019 Združenie miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu organizovalo 10 workshopov, 

3 semináre a jednu medzinárodnú konferenciu. 
Kľúčovými témami workshopov zameraných na problematiku agendy smart boli napríklad odpadové 

hospodárstvo, kamerové systémy, energetika v samospráve, ale aj smart riešenia v turistickej infraštruktúre, v 
komunálnom podnikaní, problematika parkovania, audit kompetencií, zrozumiteľný a dôveryhodný rozpočet a 
mestské funkčné regióny. 

Na seminároch sme sa sústredili na GDPR z hľadiska ochrany osobných údajov aj samosprávy, riadenie 
parkovania v mestách a obciach a infozákon v podmienkach samosprávy so zameraním na aplikačné problémy. 

V poradí druhá medzinárodná konferencia s názvom Munícipálna V-4 definovala možnosti na cezhraničnú 
spoluprácu a kooperáciu samospráv na úrovni samospráv krajín V-4 v rámci tzv. partnerských miest. 

Všetky tieto podujatia celkovo sprevádzal záujem účastníkov z radov volených predstaviteľov, odborných 
zamestnancov aj zástupcov asociácií pôsobiacich v samospráve, ktorých sa na podujatiach v roku 2019 
zúčastnilo 850. 

Prieskumy sú zdrojom cenných informácií 
V priebehu roka 2019 sme uskutočnili 13 prieskumov, vďaka ktorým disponujeme reálnymi informáciami, 

dátami a hlavne názormi starostov a primátorov na mnohé témy, ktoré sa týkajú miestnej územnej samosprávy. 



Zaujímali sme sa o názory dlhoročných starostov a primátorov na fungovanie miestnej územnej samosprávy, 
skúmali sme inventarizáciu financovania prenesených kompetencií v samosprávach, máme jedinečné čísla k 
problematike nájomného bývania aj k zabezpečovaniu celoplošnej zimnej údržby. 

Ďalšie prieskumy sa venovali činnosti spoločných obecných úradov, reforme kompetenčného vybavenia 
samospráv, odpadovému hospodárstvu a environmentalistike, mediácii v samospráve, ale aj dostupnosti predajní 
potravín na vidieku, auditu kľúčových kompetencií a verejnému osvetleniu z hľadiska prevencie kriminality, 
ochrany zdravia a majetku. Všetky získané dáta nám pomáhajú v argumentácii na rokovaniach a pri tvorbe 
nového komunálneho manažmentu ako východiskového dokumentu Združenia miest a obcí Slovenska pre 
modernizáciu miestnej územnej samosprávy. 

Príklady dobrej praxe 
Najlepšie riešenia sú tie, ktoré sa osvedčili a dokážu pomôcť ďalším mestám a obciam. Aj preto pravidelne, 

každé dva mesiace, zverejňujeme príklady dobrej praxe, ktoré sme spracovali do manuálov s názvom Kroky k 
úspechu. 

V priebehu roka 2019 sme na tlačových besedách v regiónoch predstavili tieto príklady dobrej praxe: Trenč 
Fitnescentrum namiesto krčmy, Nižná Polianka - Dom smútku pre okolité obce, Vrbové - Výsadba stromov po 
narodení každého dieťaťa, Spišská Nová Ves - Riešenie graffity na verejných plochách, Rankovce - Podpora 

nájomného bývania, Margecany - Využitie dažďovej vody pre verejnú zeleň a športové ihrisko, Liptovský Ján - 
Miniskanzen Slovensko, Janova Lehota Obecné zariadenie sociálnych služieb, Dubová - Festival scískaníc, 
Banská Štiavnica - Stretnutia žiakov miest svetového dedičstva, Lučenec - Rekreačná oblasť Ľadovo, Levoča - 
Celoročný jarmok, Raslavice - Obecný podnik, Zvolen - Vyvýšené zeleninové záhony. 

Včasná intervencia 
V roku 2019 boli aktuálne informácie k zmenám v legislatíve spracované vo forme 13 metodických usmernení/ 

newslettrov. Všetky metodické usmernenia sú rovnako ako aj ďalšie výstupy z projektových aktivít uverejnené na 
web stránke a tiež boli priebežne zasielané na tisíce emailových adries. Metodické usmernenia/newslettre sme 
spracovali k viacerým tematickým oblastiam ako napríklad GDPR v súvislosti s poslancami, rozpočet, provizórium 
a dlh obce, ale aj povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu podľa zákona o pobyte cudzincov, štátna podpora 
nájomného bývania, voľby v roku 2019, zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce, rozpočtový 
harmonogram, zmeny rozpočtu a záverečný účet obce. Venovali sme sa aj kontrolnej činnosti v samospráve, 
riadeniu parkovania v mestách a obciach, petičnému právu a samospráve, zhromažďovaniu, regulácii hazardu z 
pohľadu miest a obcí, ale neobišli sme ani infozákon v podmienkach samosprávy so zameraním na aplikačné 
problémy a voľby do NR SR. 

V priebehu roka 2020 budeme naďalej organizovať podujatia, vyhodnocovať a prezentovať príklady dobrej 
praxe, realizovať prieskumy a tiež spracovávať metodické usmernenia. Aj naďalej platí, že každé podujatie bude 
organizované v inom regióne tak, aby sme boli čo najbližšie k voleným predstaviteľom a odborným 
zamestnancom v mestách a obciach. Združenie miest a obcí Slovenska vykonáva tieto aktivity v rámci národného 
projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. 

Stranu pripravil: Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
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