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Spišská Nová Ves 
 

1. Mafiánska vražda: Prokuratúra je na konci s vyšetrovaním 
[08.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

PODĽA OBVINENIA IŠLO O MOC V PODSVETÍ I LÁSKU 
Vladimír M., obvinený z vraždy konkurenta Miťa, sa z väzby nedostal. 
KOŠICE. Okresný súd Košice I sa vo štvrtok zaoberal žiadosťou o prepustenie z väzby. Podal ju 57ročný 

Vladimír M. z obce Studenec v okrese Levoča. Od januára čelí obvineniu zo spolupáchateľstva trestného činu 
vraždy. Stala sa v roku 2001 a jej obeťou bol Emil Novotný, prezývaný Miťo, koncom 90. rokov spájaný so 
spišskonovoveským podsvetím. Vladimíra zadržala NAKA v polovici januára. Vo väzbe je v prešovskej väznici, 
odkiaľ ho na neverejné zasadnutie do Košíc priviedla eskorta. 

Vražda z roku 2001 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. Potom si na ňu spolu so Slavomírom 

S. v jednu augustovú noc 2001 počkal v mieste jeho bydliska na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Keď 

Miťo krátko pred polnocou prišiel na vozidle Mercedes Benz 290 TB, obaja muži na neho spustili paľbu z doposiaľ 
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nezistených zbraní kalibru 7,65 mm. Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste 
podľahla. 

Viaceré motívy 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy najmä z vyberania výpalného, vymáhania 
pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha zabrániť 
konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku diskotéky. Polícia tvrdí, že okrem ekonomických dôvodov bol 
za konaním Vladimíra i jeho súkromný. Konkrétne závistlivá pohnútka odstrániť Miťa zo vzťahu s jeho vtedajšou 
družkou Natáliou, o ktorú mal záujem. 

Dva dôvody väzby 
Vladimír je za mrežami pre dva dôvody. Prvým je úteková väzba pre obavu, že sa bude chcieť vyhnúť 

trestnému stíhaniu útekom. Druhým je kolúzna väzba, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov alebo 
spoluobvineného. Prvýkrát sa jeho žiadosťou o prepustenie z väzby zaoberal súd začiatkom júna. Vladimír ju 
zdôvodnil tým, že už boli vypočutí všetci svedkovia, ktorí ho mali usvedčovať. Teda nielen tí, ktorí sú z rôznych 
príčin za mrežami, ale aj tí, ktorí sú na slobode. Má informácie, že sa navzájom stretávajú a zlaďujú svoje 
výpovede. Dodal tiež, že voči nemu neexistuje žiadny priamy dôkaz, iba tie nepriame, ktorými sú práve tvrdenia 
svedkov. Sudcu Andreja Mitterpáka tieto argumenty nepresvedčili, a keďže následne ani krajský súd, Vladimír 
ostal za mrežami. Eskorta ho odviedla späť do Prešova. 

Sťažnosť nepodali 
Vo štvrtok to bol teda jeho druhý pokus dostať sa na slobodu. „Dôvody boli v podstate rovnaké ako v lete. 

Navyše, vyšetrovanie sa končí a podľa nášho názoru neprinieslo žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali vinu môjho 
klienta a teda ani jeho ďalšie stíhanie vo väzbe," povedal nám obhajca Marián Prievozník. Ani tentoraz argumenty 
nezabrali, lebo sudca Mitterpák žiadosť zamietol. Sťažnosť, o ktorej by rozhodoval krajský súd, však Vladimír 
nepodal. Obhajca nám povedal, že vyšetrovanie sa pomaly končí a oni si radšej počkajú, či vôbec bude podaná 
obžaloba. 

Vyšetrovanie sa končí 
Ako sme sa od hovorcu krajskej prokuratúry Milana Filička dozvedeli, polícia už svoju prácu ukončila. 

„Vyšetrovanie v tejto veci je ukončené, teraz prebieha oboznamovanie obvinených a ich obhajcov s výsledkami 
vyšetrovania. V krátkom čase očakávame predloženie návrhu na podanie obžaloby," informoval nás Filičko. Po 
podaní obžaloby bude súd (zo zákona) opäť rozhodovať o väzbe. Tentoraz aj u druhého obvineného, Slavomíra 
S. Ten sa dostal za mreže približne mesiac po svojom údajnom komplicovi. A to napriek tomu, že sa sám prihlásil 
na polícii. Keďže skutok sa posudzuje podľa Trestného zákona, platného v roku 2001, obom obvineným hrozí 12 
až 15 rokov väzenia alebo výnimočný trest. Ten má hodnotu 15 až 25 rokov alebo doživotie. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Košičania sa chcú pobiť o Final Four, klub je finančne stabilizovaný 
[08.11.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22254867/kosicania-sa-chcu-pobit-o-final-four-klub-je-financne-
stabilizovany.html 

 
 

Gacík: Máme ideálne podmienky na I. ligu. 
KOŠICE. Basketbalistom KB Slávia TU Košice patrí po piatich zápasoch I. ligy skupiny Východ druhá priečka 

za vedúcim béčkom Žiliny. 
Práve v poslednom kole sa odohral súboj o prvé miesto, ktoré si po domácom triumfe 88:72 vybojovali žilinskí 

basketbalisti. 
Košičania však od úvodu sezóny predvádzajú skvelé výkony a postup do nadstavbovej časti by im nemal 

rovnako ako vlani ujsť. 
Zverenci trénera Gacíka by ale radi pridali aj niečo navyše a tým by bola účasť vo Final Four, ktorá im v 

minulej sezóne len tesne ušla. 
V kádri aj dvaja extraligisti 
Košickí basketbalisti aj napriek vynúteným zmenám v kádri bojujú v aktuálnej sezóne o najvyššie priečky. 
„Pred sezónou sme sa trochu oslabili odchodmi skúsenejších hráčov, ktorí išli za pracovnými a študijnými 

povinnosťami. Káder sme ale vhodne doplnili našimi minuloročnými striebornými juniormi, ktorí udávajú tempo 
hry. Aj vďaka nim sa naša hra zrýchlila a zjednodušila. Výsledky, ktoré dosahujeme, sú zatiaľ nad naše 
očakávania,“ povedal tréner KB Juraj Gacík. 

V košickom mužstve sú aj dvaja hráči, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia okrem I. ligy aj v najvyššej súťaži. 
„Adam Monček hráva za Svit a Filip Tchúr nastupuje v drese Spišskej Novej Vsi. Obaja patria medzi naše 

najväčšie opory. Celkovo máme mladý tím, vekový priemer je okolo 21 rokov. Zo skúsenejších hráčov, ktorí hrali 
v tíme minulú sezónu ostal iba Járay. Družstvo je teda perspektívne a momentálne sa viac ako na dlhodobé ciele 
sústredíme na to, čo nás čaká najbližšie. Klub je aj po finančnej stránke stabilizovaný a na I. ligu máme ideálne 
podmienky,“ uviedol Gacík. 

Angels arénu vymenili za halu na Boženy Němcovej 
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Nielen košickému áčku sa v prebiehajúcej sezóne darí. Úspešní sú aj kadeti, ktorí v šiestich zápasoch ešte 
nenašli premožiteľa. 

„Najlepší kadeti občas hrávajú aj za mužov v I. lige. Vo svojej vekovej kategórii to majú dobre rozohrané a ich 
cieľom bude zabojovať v závere sezóny o medailu. Čo sa týka mužov, cieľom je postúpiť do nadstavbovej časti 
medzi najlepších sedem mužstiev a potom sa pobiť o účasť vo Final Four. Vieme však, že to nebude vôbec 
jednoduché.“ 

Vlani bola domovským stánkom košických basketbalistov Angels aréna, aktuálne svoje domáce zápasy hrajú 
v hale na ulici Boženy Němcovej. 

„Súvisí to aj s neistotou, ktorá bola donedávna s Angels arénou, no predovšetkým máme v názve Slávia 
Technická univerzita a v hale na Boženy Němcovej trénujeme už od začiatku. Bolo teda logickým krokom, že sme 
sa rozhodli pre zmenu z hľadiska domácich zápasov,“ povedal Gacík. 

Tabuľka I. ligy skupiny Východ 
1. Žilina B 5 5 0 484:356 10 
2. TU Košice 5 4 1 441:404 9 
3. Banská Bystrica 5 4 1 405:352 9 
4. Levoča 5 3 2 388:404 8 
5. Dolný Kubín 6 1 5 439:452 7 
6. ŽU Žilina 5 1 4 381:434 6 
7. Prešov Iskra Svit 5 0 5 368:504 5 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Prokuratúra končí s vyšetrovaním mafiánskej vraždy z roku 2001 
[08.11.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22254658/prokuratura-konci-s-vysertrovanim-mafianskej-vrazdy-z-roku-
2001.html 

 
 

Vladimír M., obvinený z vraždy konkurenta Miťa, sa z väzby nedostal. 
Zásah NAKA v obci Studenec 
(12 fotografií) 
KOŠICE. Okresný súd Košice I sa vo štvrtok zaoberal žiadosťou o prepustenie z väzby. Podal ju 57-ročný 

Vladimír M. z obce Studenec v okrese Levoča. 
Od januára čelí obvineniu zo spolupáchateľstva trestného činu vraždy. Stala sa v roku 2001 a jej obeťou bol 

Emil Novotný, prezývaný Miťo, koncom 90. rokov spájaný so spišskonovoveským podsvetím. 
Vladimíra zadržala NAKA v polovici januára. Vo väzbe je v prešovskej väznici, odkiaľ ho na neverejné 

zasadnutie do Košíc priviedla eskorta. 
Vražda z roku 2001 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. 
Potom si na ňu spolu so Slavomírom S. v jednu augustovú noc 2001 počkal v mieste jeho bydliska na 

Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 

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

Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. 
Viaceré motívySúvisiaci článokNAKA zadržala podozrivého z mafiánskej vraždy Čítajte 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy najmä z vyberania výpalného, vymáhania 
pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. 

Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha zabrániť konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku 
diskotéky. 

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

záujem. 
Dva dôvody väzby 
Vladimír je za mrežami pre dva dôvody. 
Súvisiaci článokObvineného z mafiánskej vraždy vzal súd do väzby Čítajte 
Prvým je úteková väzba pre obavu, že sa bude chcieť vyhnúť trestnému stíhaniu útekom. 
Druhým je kolúzna väzba, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov alebo spoluobvineného. 
Prvýkrát sa jeho žiadosťou o prepustenie z väzby zaoberal súd začiatkom júna. Vladimír ju zdôvodnil tým, že 

už boli vypočutí všetci svedkovia, ktorí ho mali usvedčovať. 
Teda nielen tí, ktorí sú z rôznych príčin za mrežami, ale aj tí, ktorí sú na slobode. Má informácie, že sa 

navzájom stretávajú a zlaďujú svoje výpovede. 
Dodal tiež, že voči nemu neexistuje žiadny priamy dôkaz, iba tie nepriame, ktorými sú práve tvrdenia svedkov. 
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Sudcu Andreja Mitterpáka tieto argumenty nepresvedčili, a keďže následne ani krajský súd, Vladimír ostal za 
mrežami. Eskorta ho odviedla späť do Prešova. 

Rozhodovanie o väzbe Vladimíra M. 
(12 fotografií) 
Sťažnosť nepodali 
Vo štvrtok to bol teda jeho druhý pokus dostať sa na slobodu. 
„Dôvody boli v podstate rovnaké ako v lete. Navyše, vyšetrovanie sa končí a podľa nášho názoru neprinieslo 

žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali vinu môjho klienta a teda ani jeho ďalšie stíhanie vo väzbe," povedal nám 
obhajca Marián Prievozník. 

Ani tentoraz argumenty nezabrali, lebo sudca Mitterpák žiadosť zamietol. 
Sťažnosť, o ktorej by rozhodoval krajský súd, však Vladimír nepodal. 
Obhajca nám povedal, že vyšetrovanie sa pomaly končí a oni si radšej počkajú, či vôbec bude podaná 

obžaloba. 
Vyšetrovanie sa končí 
Ako sme sa od hovorcu krajskej prokuratúry Milana Filička dozvedeli, polícia už svoju prácu ukončila. 
„Vyšetrovanie v tejto veci je ukončené, teraz prebieha oboznamovanie obvinených a ich obhajcov s 

výsledkami vyšetrovania. V krátkom čase očakávame predloženie návrhu na podanie obžaloby," informoval nás 
Filičko. 

Po podaní obžaloby bude súd (zo zákona) opäť rozhodovať o väzbe. 
Súvisiaci článokVrah mafiána sa sám prihlásil na polícii. Súd ho vzal do väzby Čítajte 
Tentoraz aj u druhého obvineného, Slavomíra S. Ten sa dostal za mreže približne mesiac po svojom údajnom 

komplicovi. A to napriek tomu, že sa sám prihlásil na polícii. 
Keďže skutok sa posudzuje podľa Trestného zákona, platného v roku 2001, obom obvineným hrozí 12 až 15 

rokov väzenia alebo výnimočný trest. 
Ten má hodnotu 15 až 25 rokov alebo doživotie. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Zrútila sa strecha bytovky 
[07.11.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ľuboš Sarnovský] 

 
 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Dnes nad ránom padajúca strecha pripravila chvíle hrôzy až 80 ľuďom. Všetci 
utekali priamo zo svojich postelí do chladného rána. Približne storočnú bytovku záchranné zložky uzavreli.“ 

(začiatok ankety) 
Obyvatelia bytovky 
Opýtaný 1: „To bolo rýchlo, zrazu bum, bum … dolu.“ 
Opýtaná 1: „Áno, zo spálne len som zobrala deti a von.“ 
(koniec ankety) 
Matúš Gavlák, redaktor: „Bolo okolo pol tretej ráno, keď miestni najprv zo strechy počuli slabé zapraskanie. 

Potom prišlo niekoľko silných rán a vedeli, že je zle. Preto začali z bytovky utekať.“ 
Marián Všivák, obyvateľ bytovky: „Tak sme boli jak teraz. Len bundu som stihol a topánky obliecť.“ 
Matúš Gavlák: „Panika sa v ranných hodinách rozšírila na celú osadu, mierili sem policajti aj hasiči. Obyvatelia 

sa evakuovali ešte pred ich príchodom. 
Môže byť, že aj niekto rozkradol trámy alebo niečo?“ 
Opýtaný 1: „Nie, nie, nie, bo nikto hore nechodil.“ 
Ladislav Labis, statik: „Celú horizontálnu, to. zabezpečovala hlavne strešná konštrukcia, no a tam, keď tá sa 

porušila nejakým spôsobom, tak už nemalo to čo vlastne držať pokope.“ 
Matúš Gavlák: „Po páde strechy sa nebezpečne naklonil aj bočný múr bytovky. Stavba je podľa statika 

nateraz stabilná, no to môže platiť iba veľmi krátku dobu.“ 
Ladislav Labis: „Si v tomto čase môžu zobrať veci so sebou, ale veľmi, veľmi, veľmi rýchlo to urobiť, lebo 

neviem sám, že čo bude nasledovať.“ 
Matúš Gavlák: „O pomoc s opravou bývania žiadajú mesto, no to zo zákona pomôcť nemôže. Bytovka má 

súkromných majiteľov, byty patria samotným obyvateľom.“ 
Iveta Rušinová, primátorka Krompách: „Rekonštruovať stavby alebo opravovať im stavby, nie je to majetok 

mesta. Zabezpečiť im stany s lôžkami, aby mali si kde zložiť hlavu. Teplé jedlo už je zabezpečené na dnes, 
zabezpečujeme humanitárnu pomoc.“ 

Opýtaný 1: „A čo ona nám poskytujete tie stany? A čo s tým stanom budeme?“ 
Matúš Gavlák: „Podľa starostky dostanú osadníci vyhrievané stany, čo sa bude so zdemolovanou bytovkou 

diať ďalej, zatiaľ si nik netrúfa odhadnúť. Z Krompách Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 



5. V Krompachoch sa zrútila strecha 
[07.11.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „V Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa prepadla strecha na 

bytovkách, poškodené sú aj oporné múry. Ľudia zostali bez domova. Zranenia neutrpel nikto. Podľa statika, ak by 
sa konštrukcia zrútila pod náporom snehu, mohlo by to mať fatálne následky.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Na Hornádskej ulici v Krompachoch zostalo bez domova trinásť 
rodín. Po tom, čo sa okolo pol tretej v noci zrútila strecha na týchto bytovkách, na ulici zostalo približne 
osemdesiat ľudí, medzi nimi aj množstvo malých detí.“ 

Obyvateľka Hornádskej ulice v Krompachoch: „Bolo dve hodiny päť minút a sme počuli taký buch. Utiekli sme 
von, doteraz sme vonku.“ 

Obyvateľ Hornádskej ulice v Krompachoch: „Strašne plakali deti. Nám pukalo celé strechy, nám všetko 
pukalo. Všetci sme utiekli vonku s deťmi. Do rána sme tak vonku.“ 

Ladislav Labis, statik: „Mal som obavu ísť dovnútra sa pozrieť, aby sa mi kvázi niečo nestalo. Ono to môže to, 
čo je naklonené, zobrať zostatok so sebou.“ 

Marie Balážová Melníková: „Matky s malými deťmi našli dočasné útočisko v tomto komunitnom centre.“ 
Marcela Horváthová, pracovníčka komunitného centra: „Sme im ponúkli čaj, hneď poskytli teplý čajík, chlebík 

s maslom, s Nutelou, s lekvárom, rožky. Zabezpečili sme hlavne pre malé deti oblečenie a pre kojencov mlieko.“ 
Marie Balážová Melníková: „V meste začal situáciu riešiť krízový štáb.“ 
Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy (Smer-SD): „V prvom rade zabezpečiť teplé jedlo a stany s 

lôžkami, aby mali si kde zložiť hlavu. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc cez úrad práce s úradom 
splnomocnenca. Viem, že Červený kríž ponúkol pomoc.“ 

Marie Balážová Melníková: „Po páde strechy sú vážne poškodené aj oporné múry. Ľudia z Hornádskej ulice s i 
myslia, že na vine je dážď a prehnité drevo na streche.“ 

Ladislav Labis: „Neviem, či neboli niektoré stužujúce prvky povyberané, tá strešná konštrukcia. No a tam keď 
tá sa porušila nejakým spôsobom, tak už nemalo to čo vlastne držať pokope a tým pádom dochádzalo vlastne k 
vybúleniu jednotlivých nosných prvkov, hlavne stien.“ 

Marie Balážová Melníková: „Na záchranu bytovky statik navrhuje odstrániť vrchné podlažie, urobiť novú 
stropnú konštrukciu a nanovo to vymurovať.“ 

Obyvateľ Hornádskej ulice: „My nemáme teraz ani peniaze na to, ako to zase postaviť. Nemáme na to 
financie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Majiteľom poškodených domov s trvalým pobytom mesto prisľúbilo pomoc. 
Vedenie radnice však tvrdí, že proti zákonu nepôjde. Súkromné domy z verejných prostriedkov opravovať 
nemôže. Dotknutí obyvatelia si budú musieť pomôcť sami.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. V Krompachoch sa zrútila strecha 
[07.11.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Marie Balážová Melníková / Jana Košíková] 

 
 

Jana Košíková, moderátorka: „V Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa prepadla strecha bytovky, 

poškodené sú aj oporné múry. Ľudia zostali bez strechy nad hlavou. Nikto nebol zranený. Statik tvrdí, že ak by sa 
konštrukcia zrútila pod náporom snehu, mohlo by to mať fatálne následky.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Na Hornádskej ulici v Krompachoch zostalo bez domova trinásť 
rodín. Po tom, čo sa okolo pol tretej v noci zrútila strecha na týchto bytovkách, na ulici zostalo približne 
osemdesiat ľudí, medzi nimi aj množstvo malých detí.“ 

Obyvateľka Hornádskej ulice v Krompachoch: „Bolo dve hodiny päť minút a sme počuli taký buch. Utiekli sme 
von, doteraz sme vonku.“ 

Obyvateľ Hornádskej ulice v Krompachoch: „Strašne plakali deti. Nám pukalo celé strechy, nám všetko 
pukalo. Všetci sme utiekli vonku s deťmi. Do rána sme tak vonku.“ 

Ladislav Labis, statik: „Mal som obavu ísť dovnútra sa pozrieť, aby sa mi kvázi niečo nestalo. Ono to môže to, 
čo je naklonené, zobrať zostatok so sebou.“ 

Marie Balážová Melníková: „Matky s malými deťmi našli dočasné útočisko v tomto komunitnom centre.“ 
Marcela Horváthová, pracovníčka komunitného centra: „Sme im ponúkli čaj, hneď poskytli teplý čajík, chlebík 

s maslom, s Nutelou, s lekvárom, rožky. Zabezpečili sme hlavne pre malé deti oblečenie a pre kojencov mlieko.“ 
Marie Balážová Melníková: „V meste začal situáciu riešiť krízový štáb.“ 
Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy (Smer-SD): „V prvom rade zabezpečiť teplé jedlo a stany s 

lôžkami, aby mali si kde zložiť hlavu. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc cez úrad práce s úradom 
splnomocnenca. Viem, že Červený kríž ponúkol pomoc.“ 

Marie Balážová Melníková: „Po páde strechy sú vážne poškodené aj oporné múry. Ľudia z Hornádskej ulice si 
myslia, že na vine je dážď a prehnité drevo na streche.“ 



Ladislav Labis: „Neviem, či neboli niektoré stužujúce prvky povyberané, tá strešná konštrukcia. No a tam keď 
tá sa porušila nejakým spôsobom, tak už nemalo to čo vlastne držať pokope a tým pádom dochádzalo vlastne k 
vybúleniu jednotlivých nosných prvkov, hlavne stien.“ 

Marie Balážová Melníková: „Na záchranu bytovky statik navrhuje odstrániť vrchné podlažie, urobiť novú 
stropnú konštrukciu a nanovo to vymurovať.“ 

Obyvateľ Hornádskej ulice: „My nemáme teraz ani peniaze na to, ako to zase postaviť. Nemáme na to 
financie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Majiteľom poškodených domov s trvalým pobytom mesto prisľúbilo pomoc. 
Vedenie radnice však tvrdí, že proti zákonu nepôjde. Súkromné domy z verejných prostriedkov opravovať 
nemôže. Dotknutí obyvatelia si budú musieť pomôcť sami.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Múzeum Spiša otvorilo mimoriadnu stálu expozíciu 
[07.11.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Marie 

Balážová Melníková] 

 
 

Marie Balážová Melníková, redaktorka, Spišská Nová Ves: “Múzeum Spiša otvorilo mimoriadnu stálu 

expozíciu, vracia návštevníkov 245 rokov dozadu, 4. novembra 1774, keď na podnet Márie Terézie vznikla 
provincia 16 spišských miest, samosprávny útvar, aký nemal na našom území obdobu. Najvzácnejším 
dokumentom je originál Nobilitačnej listiny rodiny Maleter, ktorú získali od cisára Leopolda I. v roku 1662. Historik 
Miroslav Števík.” 

Miroslav Števík, historik: “Je na nej originálna pečať cisára Leopolda I. Múzeum nedisponovalo zbierkami 
tohto druhu.” 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Tréner Spišák sa u nás cítil dobre 
[07.11.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22254843/trener-spisak-sa-u-nas-citil-dobre.html 

 
 

Najmä minulá sezóna priniesla veľa pozitívnych emócií. 
MARTIN. Skúsený tréner Róbert Spišák prišiel do Martina v lete minulého roka a spolu so svojim realizačným 

tímom a hráčmi na ľade pripravili pre fanúšikov ďalšiu nezabudnuteľnú sezónu. 
Profesionálny prístup 
„Spolupráca s Radom Somíkom, ale aj s ostatnými ľuďmi, ktorí sa točili okolo mužstva a pomáhali mu, bola 

výborná. V Martine fungovali tieto veci na profesionálnej úrovni a to bol základ,“ začína rozprávanie dnes už 
bývalý kouč HK Vitar. 

Prečítajte si tiežPo víťazstve nad Trnavou úprimné slová Radovana Somíka + FOTO Čítajte 
Počas pôsobenia v Turci oslávil rodák z Košíc aj životné jubileum. Šiesteho februára mal 60. narodeniny, 

pričom deň predtým mu hráči dali pekný darček, keď vyhrali v Bratislave 4:3, čím spečatili postup do semifinále 
play off. 

„Celá minulá sezóna bola výborná. Výsledky, ale tiež výkony na ľade prevýšili očakávania. Fanúšikovia stáli 
za tímom, fandili mu a všetci si z tohto obdobia odnesieme veľa pozitívnych emócií,“ pokračuje. 

Jedna vec však kouča, ktorý stál na lavičkách Košíc, Popradu, Trenčína či Liptovského Mikuláša a viedol aj 
reprezentačnú dvadsiatku na svetovom šampionáte, stále trochu trápi. 

„Piaty duel finálovej série v Michalovciach, počas ktorého sme necelých sedem minút pred koncom viedli o 
dva góly. Škoda, že už nikdy nezistíme, ako by sa veci vyvíjali, keby sme ho zvládli,“ povzdychol si. 

Nedokončená robota 
Ukončenie svojho pôsobenia v Martine zobral profesionálne, ako súčasť trénerského remesla. Uznal aj to, že 

pred jeho odchodom nebol herný prejav mužstva úplne ideálny. 
„Domáci súboj proti Topoľčanom, ktorí sme vyhrali 4:1, mohol fanúšikov uspokojiť, no v niektorých stretnutiach 

mužstvo naozaj zaostalo za svojimi možnosťami. V športe sa však také veci stávajú a ako ste do nich spadli, tak 
sa s z nich musíte vyhrabať,“ zhrnul. 

V trénerskej kariére, ktorá trvá už 35 rokov, sa mu len tretíkrát stalo, že musel svoje pôsobenie pri tíme 
predčasne ukončiť. 

„To vôbec nie je zlá bilancia,“ zasmial sa, no potom prešiel do vážnejšieho tónu. „Každého zamrzí, keď musí 
odísť od rozrobenej práce a ani ja nie som výnimkou,“ priznal. 

https://myturiec.sme.sk/c/22254843/trener-spisak-sa-u-nas-citil-dobre.html


Kormidelník, ktorý má za sebou pôsobenia v Maďarsku, Poľsku či Rakúsku, pár dní po odchode z Turca prijal 
ponuku Spišskej Novej Vsi a posilnil realizačný tím jej prvého mužstva. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Svit prerušil domácu neporaziteľnosť Lučenca 
[07.11.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22254168/svit-prerusil-domacu-neporazitelnost-lucenca.html 

 
 

O víťazovi stretnutia sa rozhodlo v predĺžení. 
BKM Lučenec - Iskra Svit 
(6 fotografií) 
LUČENEC. Už po druhýkrát v sezóne museli basketbalisti Lučenca bojovať o body v predĺžení. Po zápase v 

Žiline sa v riadnom hracom čase nerozhodlo ani v domácom stretnutí so Svitom. 
Hostia vedení bývalým trénerom Lučenca Rudolfom Jugom si v zápase ôsmeho kola držali mierny náskok. 

Domáci boli úspešnejší v záverečnom dejstve a vynútili si predĺženie. V ňom sa rozhodlo o víťazstve Iskry. 
PowerliftingPowerliftingFiľakovskí siláci Deme a Sajko sa stali majstrami sveta Čítajte 
“Nemám problém s tým, že prehráme, ale tri štvrtiny z našej strany neboli vôbec dobré. Akurát sme zabojovali 

v poslednej desaťminútovke. Vytratil sa nám duch tímovosti, začali sme hrať veľmi individuálne a to nám 
nesvedčí,” zhodnotil domáci kormidelník Peter Jankovič. 

Svit tak Lučencu prerušil domácu štvorzápasovú sériu neporaziteľnosti. V deviatom extraligovom kole si BKM 
zahrá v Leviciach (9.11.). 

BKM Lučenec - Iskra Svit 82:85 pp (22:23, 15:20, 19:22, 17:8 - 9:12) 
TH: 16/8 - 24/16, Fauly: 18 - 18, Trojky: 14 - 7, Rozhodovali: Lukáč, Karniš, Čurilla 
Lučenec: Basabe 24, Murray-Boyles 12, Caffey 10, Musil 6, Eudy 3 (Dunne 12, Jackuliak 7, Zorvan 6, 

Anikienko 2, Skvašik 0) 
Svit: Nesbitt 18, Carr 15, Baldovský 13, Monček 4, Bizub 2 (Avramovič 14, Johnson 10, Stuteville 9) 
Ostatné výsledky: MBK Rieker COM-Therm Komárno - Patrioti Levice 64:73 (10:22, 22:14, 15:15, 17:22), 

MBK Baník Handlová - BK Slávia Žilina 83:88 (14:23, 24:21, 23:25, 22:19) 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Mám pocit, že hostia chceli viac ako my. Ale ja sa s tým nechcem stotožniť. 

Nemám problém s tým, že prehráme, ale tri štvrtiny z našej strany neboli vôbec dobré. Akurát sme zabojovali v 
poslednej desaťminútovke. Vytratil sa nám duch tímovosti, začali sme hrať veľmi individuálne a to nám nesvedčí. 
Ja som to povedal aj hráčom, že pokiaľ sa nevrátime k našej hre a obrane, tak budeme mať s každým súperom 
problém. Nie sme tím, o ktorom sa bude hovoriť, že sme silní doma a budeme vyhrávať, to nie je pravda. Svit 
ukázal kvalitu a zaslúžene vyhral. Treba dať hore hlavy, čaká nás ťažké obdobie. Ja verím, že to zvládneme a 
budeme opäť úspešní.“ 

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „Hralo sa mi veľmi dobre vo vynikajúcej atmosfére. Chcem sa poďakovať 
trénerovi, ktorý mi dal príležitosť viac ako obvykle. Chceli sme vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa to. Svit bol na nás veľmi 
dobre pripravený, mal o nás super informácie. V tomto zápase sme sa nevedeli presadiť v zóne. To, čo sme mali 
nacvičené, nám nevychádzalo. Súper má kvalitného trénera a veľmi dobrých nových hráčov.“ 

Rudolf Jugo, tréner Svitu: “Prišli sme k mužstvu, ktoré je veľmi dobre pripravené, navyše malo výhodu 
domáceho prostredia. Dobre sme skautovali ich hráčov a ich hru. Keby sme v prvom polčase lepšie doskakovali, 
tak mohlo to vyzerať výsledkovo lepšie. V druhom polčase, pri vedení o 10 bodov, sme mohli rýchlo ukončiť 
zápas, ale stratili sme kontrolu. Gratulujem Lučencu k férovému a korektnému zápasu.” 

Stanislav Baldovský, hráč Svitu: “Oba tímy hrali vynikajúci basketbal, hral sa hlavne ofenzívny basketbal. Sme 
veľmi radi, že sme tu vyhrali, lebo tu sa vyhráva veľmi ťažko a ešte po predĺžení. Klobúk dolu pred mojimi 
spoluhráčmi, aj pred trénerom, pred všetkými, aj pred hráčmi Lučenca, bojovali do poslednej sekundy.” 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 8 7 1 633:503 (+130) 15 
2.BK Slávia Žilina 7 5 2 598:605 (-7) 12 
3.Iskra Svit 7 4 3 594:578 (+16) 11 
4.BC Prievidza 7 4 3 541:511 (+30) 10 
5.BKM Lučenec 7 4 3 575:557 (+18) 11 
6.Patrioti Levice 7 4 3 542:540 (+2) 11 
7.MBK Baník Handlová 7 2 5 585:625 (-40) 9 
8.MBK Rieker COM-Therm Komárno 7 2 5 541:600 (-59) 9 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 7 0 7 522:612 (-90) 7 

[Späť na obsah] 
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10. VÁŽNA NEHODA: Po zrážke osobného vlaku hlásia zranených 
[07.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/po-zrazke-osobneho-vlaku-utrpeli-zran/428722-clanok.html 

 
 

Snímka z miesta nešťastia. Foto: HaZZ/Facebook 
V osobnom vlaku bolo v čase udalosti približne 50 cestujúcich. 
,aktualizované 
Košice 7. novembra (TASR) - Štvrtkovú zrážku vlakov v Košiciach vyšetruje oddelenie železničnej polície ako 

prečin všeobecné ohrozenie. Informuje o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru na sociálnej sieti s tým, že 
obe zranené osoby po ošetrení previezli na ďalšie vyšetrenie do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) 
v Košiciach. Podľa hovorkyne nemocnice Ivany Vaněkovej si ich zranenia nevyžiadali hospitalizáciu. „Dnes, v 
čase o 14.12 h došlo v železničnej stanici Košice pri Stavadle č. 3 k zrážke osobného vlaku s tam odstaveným 
vlakom HDV zálohy. V čase zrážky sa v osobnom vlaku nachádzalo približne 50 osôb plus personál. Došlo k 
zraneniu dvoch osôb, a to jedného cestujúceho a vlakvedúceho osobného vlaku,“ uviedla polícia. Podľa 
Vaněkovej ich v nemocnici ošetrili ambulantne. Na mieste zasahovali aj hasiči. Osobný vlak (Os) 6420, ktorý sa 
zrazil so zálohou – posunovacím rušňom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), smeroval z Košíc do 
Moldavy nad Bodvou. Ako predtým pre TASR uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč, po strete sa jeden z vozňov 
vykoľajil, no aj keď zostal na kolesách, bol mierne naklonený. Podľa jeho slov bola dychová skúška rušňovodiča 
negatívna. Zrážka si vyžiadala aj obmedzenia vo vlakovej doprave, odrieknuté boli vlaky Os 6420, Os 6423, Os 
8811 aj REX 1907. Náhradnú autobusovú dopravu zabezpečili pre odrieknuté vlaky Os 6424 a Os 6427. 16. 
marca 2018 - 18 zranených, z toho troch ťažko si vyžiadala nehoda vlakov, ku ktorej došlo v Pezinku po tom, keď 
súprava osobného vlaku narazila zozadu do stojaceho rušňa. 15. decembra 2017 - Na nákladnej železničnej 
stanici vo Zvolene sa zrazili pri posune nákladný vlak s osobným. Ľahké zranenie utrpelo do desať osôb. Vlaky do 
seba narazili len pri nevysokej rýchlosti, pričom v osobnom vlaku sa ľudia zranili pádom na zem. 26. apríla 2017 - 
Osobný vlak spoločnosti RegioJet sa okolo 5.00 h zrazil s dodávkou. Nehoda sa stala na železničnom priecestí v 
úseku medzi Zlatnou na Ostrove a Zemianskou Oľčou v okrese Komárno, kde pravdepodobne vodič automobilu 
nedal prednosť prichádzajúcemu vlaku. Stret sa obišiel bez zranení na strane cestujúcich a zamestnancov 
RegioJetu. Záchranná služba odviezla na ošetrenie vodiča automobilu. 8. novembra 2016 - Na nechránenom 
železničnom priecestí pred zastávkou Zemianska Oľča došlo krátko po 8.00 h k zrážke osobného vlaku RegioJet 
s kamiónom. Z celkového počtu 20 cestujúcich utrpelo zranenie sedem osôb. Zranený bol aj šofér nákladného 
vozidla. Vodič kamióna, 41-ročný muž z Maďarska, prevážal obilie. S kamiónom vychádzal z obce na cestu I/63. 
Na železničnom priecestí sa zrazil s prechádzajúcim vlakom RegioJet. 16. septembra 2016 – K nehode vlaku 
REX 774 (Komárno - Bratislava) spoločnosti RegioJet, ktorý sa na priecestí vo Veľkom Mederi zrazil s kamiónom, 
došlo približne o 7.15 h. Vlaková súprava, v ktorej sa malo viesť 35 ľudí, sa okrem posledného vozňa pri nehode 
vykoľajila, zranilo sa celkovo 15 ľudí. Rušňovodič podľahol (7. 10.) v nemocnici následkom vážnych zranení. Pri 
zrážke sa zranilo 37 ľudí. 26. októbra 2012 - O 15.24 h na trati Bratislava Vinohrady - Bratislava Hlavná stanica 
na 2. traťovej koľaji vlak Os 2018 narazil zozadu do vlaku Os 4618. Rušeň osobného vlaku 2018 sa následne 
vykoľajil. V dôsledku zrážky vlakov bolo zranených 23 osôb. Najhoršie bol na tom rušňovodič. 13. októbra 2010 - 
Na železničnej stanici v Žiline narazil posunujúci rušeň do súpravy rýchlika odchádzajúceho do Čadce a Krakowa. 
Na rýchliku sa vykoľajilo hnacie vozidlo a tri vozne. Ľahko sa zranila vlakvedúca a sprievodkyňa. 1. apríla 2010 - 
Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi sa zrazili dva vlaky. Nehoda si vyžiadala tri ľudské životy. Vo vagóne 

bolo desať ľudí zranených, z toho jeden ťažko. V elektrickom rušni, ktorý narazil do osobného vlaku, boli štyria 
ľudia, z toho jeden bol inštruktor, ktorý zaúčal nového rušňovodiča. Jediný, ktorý zo štvorice prežil, bol zaúčajúci 
sa mladý rušňovodič. K nehode došlo krátko po 11.30 h, keď do stojaceho osobného vlaku narazil zozadu 
elektrický rušeň Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. 17. apríla 2008 - Do stojaceho medzinárodného rýchlika 
EuroCity, ktorý smeroval do Prahy, narazil na Hlavnej stanici v Bratislave zozadu rušeň s troma osobnými 
vozňami. Pri nehode, ktorá sa stala približne o 16.20 h, sa ľahko zranilo 11 ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi má nový športový areál 
[29.10.2019; Obecné noviny; ŠPORT; s. 28; ksk-at] 

 
 

Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka investícii Košického samosprávneho kraja, mesta a sponzorským 
príspevkom. 

Moderný športový areál slávnostne otvorili 11. októbra za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja 
Rastislava Trnku, primátora Spišskej Novej Vsi Pavla Bečarika, krajských poslancov a ďalších hostí. 

„V tomto roku sme sa snažili zvýšiť tempo v opravách našich škôl. Okrem bežných rekonštrukcií sme sa pustili 
do väčších investičných projektov, akými sú opravy budov škôl, výstavba a rekonštrukcie školských jedální, 
modernizácia odborných učební a výstavba viacúčelových ihrísk. Do konca tohto roka sa nám podarí postaviť päť 

https://www.teraz.sk/slovensko/po-zrazke-osobneho-vlaku-utrpeli-zran/428722-clanok.html


nových multifunkčných ihrísk a športových areálov v školách. Po Košiciach, Príbeníku a Kysaku sme otvorili aj 
tento moderný športový areál v Spišskej Novej Vsi, ktorý je zároveň najväčší spomedzi novovybudovaných 

ihrísk. Verím, že aj tento projekt rozhýbe študentov a zvýši ich záujem o športovanie," povedal predseda KSK 
Rastislav Trnka. 

Výstavba športového areálu sa začala v júli tohto roka. Investičná akcia sa vyšplhala na 180 443 eur, z toho 
155 000 eur financoval kraj, sumou 15 000 eur prispelo mesto Spišská Nová Ves a zvyšok sa škole podarilo 

získať zo sponzorských príspevkov. 
„Doteraz naši žiaci cvičili iba v malej telocvični a posilňovni. V areáli školy zase mali k dispozícii asfaltové 

ihrisko. Pre 500 žiakov to rozhodne neboli vhodné podmienky na športovanie. Sme preto radi, že po dlhých 
rokoch máme v škole moderný viacúčelový areál. Jeho pridanou hodnotu je aj to, že sme sa ho snažili citlivo 
umiestniť do prostredia historického parku tak, aby nemusel byť vyrúbaný žiaden strom," informoval riaditeľ školy 
Ladislav Ruttkay. 

Športový areál môžu žiaci využívať ako bežecký ovál v dĺžke 200 metrov a tenisový kurt. Jeho súčasťou je aj 
ihrisko pre futbal a hádzanú, dve basketbalové a dve volejbalové ihriská a samostatné florbalové ihrisko. Všetky 
povrchy sú z pružného materiálu. Areál budú môcť využívať nielen žiaci Technickej akadémie, ale aj verejnosť a 
športové kluby pôsobiace v Spišskej Novej Vsi. 

(ksk-at) 
[Späť na obsah] 
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