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1. Organizátori: Fico umelo vyvolával strach, ale východniarov neodradil 
[12.03.2018; Korzár; REGIÓN; s. 2; MICHAL LENDEL] 

 
 

AK VLÁDA NESPLNÍ POŽIADAVKY, PROTESTY MAJÚ POKRAČOVAŤ ZAS V PIATOK 
Desaťtisíce východniarov nevystrašili ani údajné bezpečnostné riziká, na ktoré upozorňoval Fico. Protestujúci 

ukázali slušným spôsobom, že chcú civilizovaný štát. 
KOŠICE, PREŠOV. Protestná akcia Postavme sa za slušné Slovensko prilákala v piatok na námestia v celej 

republike i zahraničí desiatky tisíc občanov. Požadujú riadne vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
priateľky Martiny Kušnírovej a tiež novú, dôveryhodnú vládu bez podozrení z korupcie a z prepojení na mafiu. 
Podľa jedného z organizátorov košickej akcie Igora Kupca dopadol piatkový protest nad očakávania. Pochválil 
hojnú účasť, ale hlavne atmosféru, ktorá vládla na Hlavnej ulici počas pochodu aj zhromaždenia. 

V Košiciach i Prešove bez incidentov 
Kupec priznal, že mali obavy z možného ohrozenia pokojného priebehu počas podujatia, na ktoré upozorňoval 

hlavne premiér Robert Fico (Smer). „Sme veľmi radi, že pokojný priebeh akcie vyvrátil všetky obavy z násilností či 
provokácií. Našťastie sa ukázalo, že to bolo iba umelé vyvolávanie strachu a napätia, ktoré malo odradiť od účasti 
ďalších ľudí. Košičania dali týmto najavo, že sú kultúrni ľudia a že im záleží na civilizovanej povahe tohto štátu,“ 
povedal Korzáru Kupec. 

K ľuďom sa prihovorili Zlata Kušnírová i Daniel Pastirčák 
Úspešne hodnotia protest aj organizátori z Prešova. „Na akcii sa zišli ľudia všetkých generácií, skandovali, 

štrngali kľúčmi. Priebeh akcie bol pokojný. Bolo to emotívne, hlavne keď na pódiu vystúpila mama zavraždenej 
Martiny,“ hodnotia prešovskí organizátori. „Verím, že veci sa posunú a že sa všetko zmení k lepšiemu. Aby už 
nikto doma nemusel plakať nad rozliatou krvou svojich detí. Sú na mňa mnohé negatívne názory, ale to 
nepochopí nikto, len ten, kto to prežije. Neprajem to nikomu. Nech všetky deti budú v poriadku,“ povedala v 
Prešove Zlata Kušnírová, mama Martiny, ktorá pochádzala z Gregoroviec. Pamiatku mladých snúbencov si 



prítomní uctili minútou ticha. „Dvihla sa vlna dobra, je to už v poradí tretia: prvá zmietla komunistov, druhá 
Mečiara. Toto však nie je žiaden prevrat, ale návrat k normalite,“ prehovoril v piatok večer v susedných Košiciach 
k ľuďom kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák. 

Na ťahu je teraz vláda, inak protesty pokračujú 
Kupec doplnil, že pri organizácii im veľmi pomohlo otvorenie transparentného účtu, na ktorý mohli ľudia 

posielať peniaze na pokrytie nákladov na usporiadanie podujatia. Organizátori chcú teraz vyčkať na reakciu vlády 
a podľa nej zvážia ďalšie kroky. „Piatkové zhromaždenie nám dalo energiu ísť ďalej. Ak nebudú naše požiadavky 
splnené, pokračujeme v protestoch. Všetko priebežne konzultujeme s organizátormi v ostatných mestách,“ doplnil 
Kupec. Podľa neoficiálnych informácií v prípade, že vláda odignoruje požiadavky protestujúcich, Slováci opäť 
vyjdú do ulíc aj najbližší piatok. 

MICHAL LENDEL 
Dvihla sa tretia vlna dobra, prvá zmietla komunistov, druhá Mečiara. Toto nie je žiaden prevrat, ale návrat k 

normalite.” Daniel Pastirčák 
KDE KOĽKO ĽUDÍ PRIŠLO 
Najmasovejší protest od roku 1989 
Séria piatkových mítingov sa stala zrejme najmasovejšou protestnou akciou na Slovensku od roku 1989. 

Dokonca v Bratislave prišlo až okolo 50-tisíc občanov. Ani východ našej krajiny sa nedal zahanbiť. Odhady účasti 
boli nasledovné: 

Košice: asi 15 až 20-tisíc ľudí 
Prešov: približne 7 až 10-tisíc 
Spišská Nová Ves: okolo 2 000 

Bardejov: zhruba 2 000 
Poprad: 1 000 
Michalovce: 1 000 
Sabinov:200 
Foto: 
Mama Martiny Kušnírovej FOTO: SITA 
Hrali Kryla, štrngali kľúčmi. FOTO: TOMÁŠ TELEPÁK 
Pripomínalo to rok 1989. FOTO: O. ONDRÁŠ 
Košice FOTO: TASR 
Prešov 
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Poprad – Spoločnosti Sabar, ktorá prevádzkuje v obci Poráč na Spiši jedinú funkčnú hlbinnú baňu na baryt v 
strednej Európe, hrozí bankrot. Firmu so sto zamestnancami v poslednom čase stíha jedna katastrofa za druhou. 
Najprv v polovici januára prišiel v hĺbke 300 metrov pod zemou tragicky o život jeden z jej zamestnancov – 
baníkov. Následne poslednej dedičke tradície rudného baníctva v regióne Spiša nedala druhú šancu časť jej 
veriteľov a potom ani súd. Od začiatku minulého roku sa totiž banský podnik zo Spiša zachraňuje v 
reštrukturalizácii. „Okresný súd Košice I zamieta reštrukturalizačný plán dlžníka schválený na schvaľovacej 
schôdzi, ktorá sa konala dňa 22. januára 2018,“ uvádza v rozhodnutí sudca Pavel Varga. Firme tak reálne hrozí 
konkurz na jej majetok. Konateľ a majiteľ spoločnosti Sabar Ľuboš Kováč na otázky HN o stave firmy a 
reštrukturalizácii neodpovedal. Zdroj Hospodárskych novín blízky ťažobnej firme však tvrdí, že podnik sa proti 
verdiktu súdu odvolal. Zároveň poukázal na to, že ťažba barytu „trpí“ na sezónne výkyvy. O prijatí či zamietnutí 
záchranného plánu rozhodne Krajský súd v Košiciach. 

Pokračovanie na strane 10 
Dokončenie zo strany 1 
Oficiálne dôvody, prečo sa firma ocitla v existenčných problémoch, nie sú známe. Zdroj HN uvádza, že ťažba 

unikátnej vstupnej suroviny pre stavebníctvo, ropný či chemický priemysel podlieha sezónnosti odbytu. Ak sa 
nesprávne odhadne množstvo vyťaženého barytu, bani následne hrozia problémy s likviditou. 

Prepad do červených čísel 
Samotná ťažba a spracovanie minerálu sú totiž energeticky veľmi náročné. Vo veriteľskom výbore Sabaru 

preto okrem financujúcich bankových domov OTP Banky Slovensko a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 
zasadol i dodávateľ elektrickej energie Bukóza Energo z východoslovenskej skupiny Bukóza Holding. Predložený 
ozdravný plán firmy najprv tesne prešiel veriteľským výborom. Proti bola iba privátna banka, ktorá má svo je 
požičané financie zabezpečené záložným právom na majetok spoločnosti Sabar. Proti prijatiu plánu bola banka 
OTP i na schvaľovacej schôdzi všetkých veriteľov barytovej bane spoločne s časťou veriteľov zo skupiny pre 
nezabezpečené nepodriadené pohľadávky. Spoločnosť Sabar sa okrem dobývania minerálov venuje ešte 
stavebníctvu či výrobe plastových okien a dverí. Jej ročné tržby medzi rokmi 2012 až 2016 sa pohybovali od 2,3 
do 3,3 milióna eur. Zo sledovaného obdobia sa do červených čísel prepadla iba predvlani, keď zaznamenala 
stratu 25-tisíc eur. 



Ťažba sa postupne utlmuje 
Spišiaci ročne v poráčskej bani vyťažia 25- až 30-tisíc ton barytovej suroviny. Tú po koľajniciach dopravujú do 

spracovateľského závodu v Markušovciach. Tam sa vyťažený materiál upravuje a melie na viaceré barytové 
produkty. Firma Sabar si baňu v Poráči spolu s fabrikou v Markušovciach prenajíma od Rudohorskej investičnej 
spoločnosti zo Spišskej Novej Vsi. Oba podniky pritom nadväzujú na rozsiahlu banskú činnosť bývalého 
štátneho podniku Železorudné bane Spišská Nová Ves. Starosta obce Poráč Peter Volčko hovorí, že v miestnej 

bani sa v minulosti fáralo na tri smeny a pracovalo v nej okolo 300 baníkov. Ťažba dávala ľuďom z hladovej doliny 
možnosť pracovať doma. „Aj teraz v bani pracuje odhadom desať obyvateľov obce. Jej definitívne zatvorenie je 
otázkou času. Zásoby barytu neustále klesajú. Aktuálne ho dobýjajú zo základky, do panenských bokov sa už 
nepúšťajú,“ vraví Volčko. Minerál z Poráča sa používa ako prímes do omietok a farieb, ktoré pohlcujú röntgenové 
žiarenie, pri výrobe závaží do práčok, v gumárenstve či na upchávanie ropných vrtov. Najbližšia konkurencia 
Slovákov v podobe funkčných baní na baryt sa nachádza v Bulharsku a Turecku. Marek Nemec 

Aj v súčasnosti v bani pracuje odhadom desať obyvateľov obce. Jej definitívne zatvorenie je otázkou času. 
Peter Volčko, starosta obce Poráč 
100 ĽUDÍ zamestnáva baňa v Poráči na severovýchode Slovenska. 
Foto: 
Spišiaci ročne v poráčskej bani vyťažia 25- až 30-tisíc ton barytovej suroviny. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Unikátna slovenská baňa na Spiši sa topí v dlhoch 
[12.03.2018; hnonline.sk; biznis; 00:00; Marek Nemec] 

 
https://hnonline.sk/hnbiznis/1709117-unikatna-slovenska-bana-na-spisi-sa-topi-v-dlhoch 

 
 

Spoločnosti Sabar, ktorá prevádzkuje v obci Poráč na Spiši jedinú funkčnú hlbinnú baňu na baryt v strednej 
Európe, hrozí bankrot. Firmu so sto zamestnancami v poslednom čase stíha jedna katastrofa za druhou. Najprv v 
polovici januára prišiel v hĺbke 300 metrov pod zemou tragicky o život jeden z jej baníkov. 

Následne poslednej dedičke tradície rudného baníctva v regióne Spiša nedala druhú šancu časť jej veriteľov a 
potom ani súd. 

Od začiatku minulého roku sa totiž banský podnik zo Spiša zachraňuje v reštrukturalizácii. „Okresný súd 
Košice I zamieta reštrukturalizačný plán dlžníka schválený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 22. januára 
2018,“ uvádza v rozhodnutí sudca Pavel Varga. Firme tak reálne hrozí konkurz na jej majetok. Konateľ a majiteľ 
spoločnosti Sabar Ľuboš Kováč na otázky HN neodpovedal. Zdroj HN blízky firme však tvrdí, že podnik sa proti 
verdiktu súdu odvolal. O prijatí či zamietnutí záchranného plánu tak rozhodne Krajský súd v Košiciach. 

Oficiálne dôvody, prečo sa firma ocitla v existenčných problémoch, nie sú známe. Zdroj HN uvádza, že ťažba 
unikátnej vstupnej suroviny pre stavebníctvo, ropný či chemický priemysel podlieha sezónnosti odbytu. Ak sa 
nesprávne odhadne množstvo vyťaženého barytu, bani následne hrozia problémy s likviditou. 

Prepad do červených čísel 
Samotná ťažba a spracovanie minerálu sú totiž energeticky veľmi náročné. Vo veriteľskom výbore Sabaru 

preto okrem financujúcich bankových domov OTP Banka Slovensko a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 
zasadol i dodávateľ elektrickej energie Bukóza Energo z východoslovenskej skupiny Bukóza Holding. Predložený 
ozdravný plán firmy najprv tesne prešiel veriteľským výborom. Proti bola iba privátna banka, ktorá má svoje 
požičané financie zabezpečené záložným právom na majetok Sabar. 

Proti prijatiu plánu bola banka OTP i na schvaľovacej schôdzi všetkých veriteľov barytovej bane spoločne s 
časťou veriteľov zo skupiny pre nezabezpečené nepodriadené pohľadávky. Spoločnosť Sabar sa okrem 
dobývania minerálov venuje ešte stavebníctvu či výrobe plastových okien a dverí. Jej ročné tržby medzi rokmi 
2012 až 2016 sa pohybovali od 2,3 do 3,3 milióna eur. Zo sledovaného obdobia sa do červených čísel prepadla 
iba predvlani, keď zaznamenala stratu 25-tisíc eur. 

Ťažba sa postupne utlmuje 
Spišiaci ročne v poráčskej bani vyťažia 25- až 30-tisíc ton barytovej suroviny. Tú po koľajniciach dopravujú do 

spracovateľského závodu v Markušovciach. Tam sa vyťažený materiál upravuje a melie na viaceré barytové 
produkty. Vedľajším výstupom výroby sú stavebné piesky. Firma Sabar si baňu v Poráči spolu s fabrikou v 
Markušovciach prenajíma od Rudohorskej investičnej spoločnosti zo Spišskej Novej Vsi. Oba podniky pritom 
nadväzujú na rozsiahlu banskú činnosť bývalého štátneho podniku Železorudné bane Spišská Nová Ves, ktorý 

zastrešoval ťažbu nerastov vo viacerých lokalitách Spiša a Gemera. 
Starosta obce Poráč Peter Volčko hovorí, že v miestnej bani sa v minulosti fáralo na tri smeny a pracovalo v 

nej okolo 300 baníkov. Ťažba dávala ľuďom z hladovej doliny možnosť pracovať doma. „Aj v súčasnosti v bani 
pracuje odhadom desať obyvateľov obce. Jej definitívne zatvorenie je otázkou času. Zásoby barytu neustále 
klesajú. Aktuálne ho dobýjajú zo základky, do panenských bokov sa už nepúšťajú,“ vraví Volčko. 

Minerál z Poráča sa používa ako prímes do špeciálnych omietok a farieb, ktoré pohlcujú röntgenové žiarenie, 
pri výrobe závaží do práčok, v gumárenstve a produkcii plastov či na upchávanie ropných vrtov. Najbližšia 
konkurencia Slovákov v podobe funkčných baní na baryt sa nachádza v Bulharsku a Turecku. 

[Späť na obsah] 
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4. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 12. marca 
[12.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20776365/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-12-marca.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, 

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Lekáreň Fontána, Hlavná 1652/49 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 

Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
Revúca 
Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - 

nedeľa - sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
St. Ľubovňa 
Lekáreň VIVA, Mierová 94 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
Lekáreň VICTORIA, Drevárska 1 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
Lekáreň Schneider, Štefánikova 6295/16 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Vranov 
Lekáreň Dr. Max, Námestie slobody 969 
Svidník 
Medic, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
Lekáreň AVENA PRI NEMOCNICI, Mieru 12 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Lekáreň svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
Lekáreň AVICENNA, SNP 3696/89 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
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Lekáreň IDEA, Jána Hollého 180/60 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Levice majú druhé miesto stále vo svojich rukách 
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Levičania majú za sebou mimoriadne náročný týždeň, keď za šesť dní odohrali tri súťažné zápasy. 
Najprv sa v pondelok doma predstavili v štvrťfinále Alpsko-adriatickej ligy, kde si hladko poradilo so 

slovinským Šenčurom. Následne sa v stredu odohrali extraligový duel u nevyspytateľného súpera z Karlovky. 
Domáci sa v prvom polčase držali, ale kvalita bola na strane Levíc, ktorí už následnej jednoznačne dominovali a 
pripísali si tak 25 víťazstvo v aktuálnej sezóne. V sobotu však nasledovalo najdôležitejšie stretnutie uplynulého 
týždňa. Patrioti vycestovali na palubovku Prievidze, s ktorou mali pred týmto zápasom nepriaznivú bilanciu. S 
basketbalistami na Hornú Nitru cestovalo množstvo fanúšikov, ktorí spolu s domácimi vytvorili skvelú 
basketbalovú atmosféru. Od úvodu sa hral v Niké aréne vyrovnaný zápas, keď sa mužstvá striedali vo vedení. 
Domácim sa však v závere podarilo bodovo ujsť o 8 bodov. Začiatok druhého polčasu bol z pohľadu Levíc 
hrozný. Nepadali im koše a domáci si rýchlo vytvorili dostatočný náskok, ktorý už hostia do konca nevedeli 
zmazať, hoci tam snaha bola. Poslednú štvrtinu dokonca Levice vyhrali 17:24, ale ani to nezabránilo prehre 
Levíc. 

Patrioti však výrazne pomohli hráči Svitu, ktorí v zápase proti Košiciam triumfovali 92:77 a udržali tak šance 
Levíc na druhé miesto po základnej časti, čo by im zabezpečilo mimoriadne priaznivého súpera z Karlovky. 
Všetko budú mať Patrioti vo svojich rukách v najdôležitejšom zápase sezóny, keď v sobotu doma privítajú 
úradujúceho majstra Inter Bratislava. Ak si s týmto súperom poradia, tak budú mať istotu druhého miesta, keďže 
pri vyrovnanom počte bodov s Košicami budú rozhodovať vzájomné zápasy a tie majú Levice lepšie. Ak by však 
Levičania doma zaváhali, tak môžu pokojne skončiť aj na štvrtom mieste, keďže Prievidza má s nimi lepšie 
vzájomné zápasy. Posledne kolo tak bude mimoriadne napínavé a v Leviciach sa očakáva plná hala. 
Basketbalový klub Levickí Patrioti preto pripravil aj predpredaj vstupeniek na sobotný zápas proti Interu. Lístky si 
môžete zakúpiť už od pondelka v predajni Adidas na pešej zóne v Leviciach. 

34. kolo 
VŠEMvs Karlovka Bratislava – BK Levickí Patrioti 69:95 (17:29, 20:21, 15:19, 17:26) 
Karlovka: Abrhám 19, Hlivák 12, Kuffa 8, Vido 6, Bolek 0 (Hašan 8, Kožár a Mäsiar po 7, Krajčír 2, Dobrotka a 

Halmeš 0). Levice: Vašl 13, Mijovič 12, Kurbas 8, Bojanovský 6, Krajčovič 4 (Sims 22, Djurič 15, Diabate 10, Žiak 
5, Adámik, Bachan a Danielič 0). TH: 20/9 – 16/9, Fauly: 21 – 20, Trojky: 8 – 12, Rozhodovali: Ženiš, Bara, Bartoš 

Povedali po zápase: 
Peter Ivanovič, tréner Karlovky: „Túto sezónu máme práve naše najhoršie výsledky proti Leviciam, čo sa týka 

bodov, to sa aj tentoraz potvrdilo. Súperovi gratulujem k víťazstvu. Myslím si, že konečný výsledok nezodpovedá 
tomu, ako sme reálne hrali. Mali sme počas zápasu niekoľko herných výpadkov, kedy sa súperovi podarilo 
vytvoriť si rozhodujúci náskok.“ 

Dalibor Hlivák, hráč Karlovky: „Gratulujem Leviciam k výhre, odohrali veľmi dobrý zápas. Zo začiatku zápasu 
na nás vybehli, podarilo sa im natiahnuť svoj náskok a síce sme si cez polčas povedali, že chceme našu hru 
zmeniť, čo sa nám aj podarilo a dotiahli sme sa na jednociferný rozdiel. Ale aj v tretej aj štvrtej štvrtine sme mali 
dvoj – trojminútový herný výpadok, kedy Levice natiahli svoj náskok nad 20 bodov a bolo po zápase.“ 

Teo Hojč, tréner Levíc: „Som spokojný s výsledkom aj s predvedenou hrou vzhľadom na fakt, aký sme mali v 
posledných dňoch nabitý program. Chlapci zahrali bojovne, tímovo a keď takto hrajú a urobia aj nejaké chyby, 
som s nimi spokojný.“ 

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, žiadnemu súperovi sa na Karlovke nehrá 
jednoducho, je tu špecifické prostredie. Dôležitý bol vstup do zápasu, ktorý si myslím, že nám vyšiel. Vytvorili sme 
si náskok a už sme súpera nepustili dotiahnuť sa na nejaký blízky bodový rozdiel a myslím si, že to de facto 
rozhodlo o výsledku celého zápasu.“ 

Ostatné výsledky 34. kola: Košice – Inter BA 85:71, Handlová – Komárno 77:85, SNV – Prievidza 83:94, Žilina 
– Svit 75:107. 

35. kolo 
BC Prievidza – BK Levickí Patrioti 85:75 (22:16, 19:17, 27:18, 17:24) 
Prievidza: Sitton 24, Bílik 13, Martin a Wisseh po 7, Jašš 6 (Glasgow 12, Fusek 6, Musil a Smith po 5). Levice: 

Mijovič 15, Vašl 7, Bojanovský, Diabate a Kurbas po 2 (Žiak 14, Krajčovič 12, Bachan 11, Sims 10, Djurič 0). TH: 
20/16 – 16/12, Fauly: 19 – 21, Trojky: 9 – 9, Rozhodovali: Zubák, Tomašovič, Holländer. 

Povedali po zápase: 
Ryan Pannone, tréner Prievidze: „Myslím si, že sme prvé tri štvrtiny hrali dobre v obrane. levice sa potom 

vrátili do zápasu. Hrali sebavedomo, ich obrana bola tvrdá. Mali sme 14 strát, oni mali 18 útočných doskokov. 

https://mylevice.sme.sk/c/20778691/levice-maju-druhe-miesto-stale-vo-svojich-rukach.html


Levice sú veľmi súťaživý tím, hrali tvrdo a fyzicky. My sme ale zostali sebavedomí a ku koncu sme zahrali veľa 
dobrých akcií.“ 

Grant Sitton, hráč Prievidze: „Levice sú veľmi kvalitný tím. Vždy je to zábava hrať proti takému tímu. Bol to 
zábavný zápas, dobre sme si posúvali loptu, snažili sme sa hlavne v obrane. Snažili sme sa dať do obrany všetko 
po celý zápas, pretože obrana je dôležitou súčasťou hry. Vypracovali sme si až 20-bodový náskok, premieňali 
sme strely.“ 

Ladislav Lutovský, asistent trénera Levíc: „Mohli sme sa presvedčiť o sile domáceho družstva. Prvý polčas 
sme odohrali solídne. Mali sme stanovený plán zápasu a nechceli sme dovoliť súperovi odskočiť na veľký rozdiel 
hneď na začiatku. Prievidza hrá rýchlo dopredu, v tom sú veľmi nebezpeční, to sa nám podarilo ustrážiť, napriek 
tomu, že si vypracovali osembodový náskok do konca polčasu. Žiaľ, mali sme veľmi zlý vstup do druhého 
polčasu, hrali sme veľmi statický, individualisticky, nekolektívne a v obrane sme zle komunikovali, čo súper využil 
a vytvoril si 20-bodový náskok. Poďakoval by som niektorým hráčom, ktorí sa snažili zmobilizovať a vrátiť nás 
späť do hry. Ale potom zostal niekoľkokrát voľný Sitton a skóroval, tým pádom si Prievidza udržala domáce 
víťazstvo. My sa sústredíme na posledný zápas doma proti Interu Bratislava, máme to vo vlastných rukách.“ 

Milan Žiak, hráč Levíc: „Očakávali sme veľmi ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. Prvý polčas sme ešte vydržali 
hrať celkom dobre, ale tretia štvrtina nám ušla a tam sa zápas rozhodol.“ 

Ostatné výsledky 35. kola: Svit – Košice 92:77, Inter BA – SNV 104:76, Handlová – Karlovka BA 86:99, 
Komárno – Žilina 100:81. 

Program 36. kola: 17. 3. o 18.00 hod. Levice – Inter Bratislava, Prievidza – Karlovka, Košice – Komárno, 
Spišská Nová Ves – Svit, Žilina – Handlová. 

1.Inter 35 30 5 3305:2719 65 
2.Košice 35 25 10 3305:2866 60 
3.Levice 35 25 10 3093:2767 60 
4.Prievidza 35 24 11 3168:2727 59 
5.Svit 35 21 14 3171:2921 56 
6.Komárno 35 21 14 3001:2908 56 
7.Karlovka 35 12 23 2746:2917 47 
8.Handlová 35 8 27 2708:3296 43 
9.Žilina 35 5 30 2758:3456 40 
10.Spiš. N. Ves 35 4 31 2667:3345 39 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.40, 16.30, Otcova volga o 18.30, 20.30, Prianie 

smrti o 18.20, 20.50, Čierny Panter 3D o 15.20, Aféra v Pentagone o 20.20, Coco o 16.00, Červená volavka o 
17.40, 20.10, Čierny Panter o 18.10, Nočná hra o 18.00, 20.40, Obyčajná tvár o 15.10, Päťdesiat odtieňov 
slobody o 17.50, Tlmočník o 17.30, 19.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.10, Večne tvoja neverná o 15.30, 
Winchester: Sídlo démonov o 21.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Otcova volga o 16.00, Prianie smrti o 
18.20, 20.20, Červená volavka o 17.40, 20.10, Tlmočník o 17.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.30, Winchester: 
Sídlo démonov o 20.30, Čierny panter o 15.50, Podoby vody o 18.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 15.40, 20.00 
hod., ÚSMEV - Otcova volga o 17.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Prianie smrti o 

18.20, 20.20, Otcova Volga o 16.00, Červená volavka o 17.40, 20.10, Tlmočník o 17.50, Čierny panter o 15.50, 
Päťdesiat odtieňov slobody o 15.40, 20.00 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Doma u Hitlerovcov: Historky z kuchyne o 19.00 hod., DOM 

UMENIA Malá sála - Norway. Today o 19.00 hod., DIVADLO NA OPÄTKOCH (Zimná 68, podkrovie) - To je 
ohromné, miláčik… o 19.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), ŠOPA GALLERY 
(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Katarína Tekeľová Blažová - Šťastné dni (do 30. 3.), KASÁRNE/KULTURPARK 
(Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: Totum pro arte (do 15. 3.), ÁTRIUM KLUB (Zuzkin park 4, po 
- pia 8 - 15.30) - Výstava obrazov členov Českého spolu v Košiciach (do 12. 4.), BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 
48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre 
nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: 
Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: 
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Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. 
Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: 
Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske 
náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová 

stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok 
galérie, Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 
25. 3.), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a 
história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, 
Štvrťstoročie samostatnej SR; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na historických 
fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák hôr, SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Výstava: Emília 
Blašková & Marek Mertinko # LE_BO (do 11. 3.), MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri 
zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované, 
BANÍCKE MÚZEUM (Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 26. 3.), TREBIŠOV: GALÉRIA 
KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Vesmír očami detí (do 23. 3.), KAŠTIEĽ - Výstava obrazov - Maľované 
príbehy (do 7. 4.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 17.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.40, 16.50, Otcova volga o 18.50, 20.50, Čierny 

panter o 17.30, Červená volavka o 20.20, Aféra v Pentagone o 16.00, Nočná hra o 18.30, Päťdesiat odtieňov 
slobody o 20.40, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.10, Prianie smrti o 18.10, 20.30, Pračlovek o 16.40, Tlmočník o 
18.40, Winchester: Sídlo démonov o 21.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.20, 
Otcova volga o 18.20, 20.20, Prianie smrti o 18.10, Červená volavka o 20.30, Čierny Panter o 15.20, Tlmočník o 
15.30, Winchester: Sídlo démonov o 20.10, Nočná hra o 18.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Expedičná kamera 2018 
o 18.00 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Trón milosrdenstva o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ 
SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, 
RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), Minulosť 
odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), 
Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: 
Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, Výstava: Výtvarné krídlo - Červený Kláštor - 
výber žiackych prác z medzinárodného maliarskeho plenéru (do 4. 4.), SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) 
- Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA 
KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Norbert Kelecsényi, Milina 
Zimková - výber z tvorby (do 15. 3.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového 
fondu: Odkryté hodnoty; ART KLUB TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 18. 3.), STARÝ SMOKOVEC: 
VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA 
FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, 
SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky 
na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre 
stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Natella Ovsijenko - Prierez tvorbou (do 31. 3.), VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM - XXVI. karpatská kraslica 2018 (do 6. 4.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 
2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc, vernisáž v piatok o 14.00 hod. (do 31. 5.), STROPKOV: 
KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), BARDEJOV: POĽSKO-
SLOVENSKÝ DOM - Wilfried de Meyer - Veľkonočné kraslice (do 3. 4.) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Nová karta zliav 
[11.03.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marek Baláž / Lenka Vavrinčíková] 

 
 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Slovenský raj má za sebou veľmi úspešný rok. Z hľadiska návštevnosti bol 
jedným z najlepších v celej histórii národného parku. Aj napriek tomu zostáva pre mnohých jednodňovou 
destináciou, to znamená, že turisti, ktorí ho navštevujú, bývajú často ubytovaní niekde inde.“ 

Marek Baláž, redaktor: „Niet pochýb, že Slovenský raj má čo ponúknuť aj na niekoľko dní. Čísla o počte 
ubytovaných ale rastú pomalšie, než počet turistov v roklinách. Zlepšiť to môže turistická karta zliav.“ 



Zuzana Záborská, riaditeľka OOCR Slovenský raj: „Je to pre nás nástroj na zvyšovanie počtu prenocovaní v 
tomto území.“ 

Marek Baláž: „Zľavové karty pre turistov sú bežné, ale tá v Slovenskom raji sa od ostatných v niečom predsa 
len líši.“ 

Zuzana Záborská: „Je to karta, ktorá je postavená, alebo založená na vzťahu medzi ubytovateľom a 
ubytovaným hosťom. Je to karta nepredajná.“ 

Marek Baláž: „To znamená, že každý hosť, ktorý sa tu ubytuje minimálne na dve noci, ju dostane úplne 
zdarma a môže využívať všetky jej výhody. Sú to zľavy na lyžovačku, kúpanie, wellness, návštevu historických 
pamiatok, múzeí, ale aj stravovanie. Za prvý mesiac vydali ubytovatelia svojim hosťom asi 200 takýchto kariet.“ 

Ivana Hrebenárová, riaditeľka hotela Metropol: „Znamená to pre nás ďalší skvelý benefit a marketingový 
nástroj. Máme naozaj aj spätnú väzbu od hostí veľmi pozitívnu.“ 

Turistka: „Vzhľadom k tomu, že mám dve malé deti, tak určite z toho niečo využijeme.“ 
Marek Baláž: „Ponuka zliav na karte ešte narastie na začiatku letnej turistickej sezóny.“ 
Zuzana Záborská: „Určite to bude letné kúpalisko, určite to bude zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi, 

ferrata, splav Hornádu, bude to vstup do Slovenského raja.“ 
Marek Baláž: „Jediným problémom je zatiaľ to, že kartu dostali iba ubytovatelia, ktorí sú členmi oblastnej 

organizácie cestovného ruchu. Záujem o ňu majú aj ostatní, aby si zľavy mohli užívať všetci návštevníci 
Slovenského raja.“ 

Zuzana Záborská: „Kartu budeme ponúkať aj nečlenom, teda hlavne ubytovateľom.“ 
Marek Baláž: „Zo Spiša Marek Baláž, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Nižná pripravila fanúšikom v úvode play off strhujúce divadlo 
[11.03.2018; myorava.sme.sk; Orava / Šport; 00:00; Tomáš Ferenčík] 

 
https://myorava.sme.sk/c/20778632/nizna-pripravila-fanusikom-v-uvode-play-off-strhujuce-divadlo.html 

 
 

Kto odišiel v druhom zápase za stavu 10:7 v 50. min, prišiel o veľa. 
Extraliga mužov odštartovala vyraďovaciu časť. Nižná, víťaz základnej časti, si vybral za súpera Spišskú 

Novú Ves. 

1. štvrťfinále 
Nižná – Spišská Nová Ves 8:5 (4:1,1:2,3:2) 

Góly: Čuporák (Medžo), Medžo (Latka), Zemančík, Reguly (Santer), Zemančík (Reguly), Medžo (Čuporák), 
Medžo, Medžo (Čuporák) 

Prečítajte si tiež:V Himalájach neliezli, ale hrali hokej 
Víťazstvo je dôležité, ale pravdou je, že som očakával jednoduchší priebeh. Moji hráči boli veľmi nervózni. 

Chceli vyhrať a to im pred fantastickými divákmi zväzovalo ruky. Súper nás napadal veľmi vysoko a kazil nám 
rozohrávku. Keď sme sa už dostali za polovicu a na dostrel brankára, koncovka nám nevychádzala. MARTIN 
TOMAGA 

Zostava: Staroň – Santer, Belko, Šroba, Matlák, Drozd, Laštík, Mačňák, Bachan, Zemančík, Latka, Medžo, 
Čuporák, Reguly, Poldauf 

2. štvrťfinále 
Nižná – Spišská Nová Ves 11:10 pp (2:4,3:0,5:6-1:0) 

Góly: Reguly (Zemančík), Zemančík (Laštík), Čuporák (Medžo), Čuporák (Medžo), Medžo (Reguly), Medžo 
(Reguly), Zemančík (Reguly), Reguly (Mačňák), Reguly (Zemančík), Reguly (Zemančík), Medžo (Šroba) 

Diváci, ktorí odišli za stavu 10:7 v 50. min, prišli o veľa. Nižná ani v druhom zápase nepodala optimálny výkon. 
Prvú tretinu dokonca prehrala 2:4. V prostrednej sa jej výkon zlepšoval a po troch góloch sa dostala do vedenia. 
Záverečná tretina priniesla strhujúci florbal. Hráči spod Ostražice kontrolovali priebeh do stavu 10:7. Potom však 
prišlo nepochopiteľné zlyhanie. Od 53. do 56. min Spišiaci vsietili tri góly a doviedli zápas do predĺženia. 
Prekvapenie sa nakoniec nekonalo. V 8. min nadstavenia spôsobil na tribúne veľký výbuch radosti Matúš Medžo. 
Týmto gólom spečatil svoj hetrik a druhé víťazstvo Nižnej v sérii. TOMÁŠ FERENČÍK 

Zostava: Turek - Santer, Belko, Šroba, Matlák, Drozd, Laštík, Mačňák, Bachan, Zemančík, Latka, Medžo, 
Čuporák, Reguly, Poldauf 

2. zápas Nižná - Spišská Nová Ves 

(33 fotografií) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Svit zabojoval proti Košiciam: Iskra drží pred posledným kolom piate miesto 
[11.03.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Peter Handzuš] 

https://myorava.sme.sk/c/20778632/nizna-pripravila-fanusikom-v-uvode-play-off-strhujuce-divadlo.html


 
http://poprad.dnes24.sk/svit-zabojoval-proti-kosiciam-iskra-drzi-pred-poslednym-kolom-piate-miesto-
293567 

 
 

Iskra Svit bojuje vo finiši základnej časti Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy o výhodnejšie miesto pred 
playoff. 

Posledný domáci zápas základnej časti odohrala Iskra proti kvalitnému tímu z Košíc. Domáci hrali lepšie 
počas celého stretnutia a favorita prestrieľali vo všetkých štyroch štvrtinách. O súperovi Svitu v úvodnom kole 
playoff rozhodne až posledné kolo. Piata Iskra Svit cestuje do Spišskej Novej Vsi. Šieste Komárno s rovnakým 

počtom bodov cestuje do Košíc. Svitu sa v playoff újde súper z trojice Košice – Levice – Prievidza. Všetko bude 
jasné už o týždeň v sobotu 17. marca 2018. 

Michal Madzin (tréner Svitu): „Dnes nebude žiadne ale, myslím si, že sme hrali vážne dobre. Som šťastný z 
toho, ako sme na ihrisku pôsobili. Každý dal zo seba všetko pre tím a mal z toho radosť. Diváci utvorili super 
atmosféru, a to nám pomohlo k energii bojovať.“ 

Saša Avramovič (hráč Svitu): „Zápas sme začali veľmi dobre. Pre nás je to veľmi dôležité víťazstvo pred play 
off. Splnili sme všetko, čo sme si povedali. Bol to náš posledný zápas doma a verím, že s takouto energiou 
vstúpime aj do play off. Chcel by som sa poďakovať fanúšikom, ktorí nám verili, povzbudzovali nás a hnali 
dopredu.“ 

Richard Leško (asistent trénera Košíc): „Plán bol úplne iný. Od úvodu sme zápas chceli mať pod kontrolou, 
ale domáci začali s veľkou energiou, ich sebavedomie vzrástlo, hneď v prvom polčase dali veľa bodov a s nami 
sa to viezlo celý zápas. Vo Svite treba hrať tvrdo v obrane. To sme dnes, bohužiaľ, nerobili. Individuálne výkony 
hráčov Svitu boli omnoho lepšie ako naše.“ 

Richard Körner (hráč Košíc): „Neviazlo to len v prvej štvrtine, ale v celom zápase. Robili sme chyby v obrane, 
útoku, dovolili sme im dať strašne veľa bodov. Dnes sme nepredviedli výkon hodný Košíc. Chcel by som sa 
ospravedlniť všetkým našim fanúšikom za to, čo sme predviedli.“ 

Iskra Svit – KB Košice 92:77 (28:22, 19:15, 28:25, 17:15) 
Najviac bodov: Avramovič 30, Lošonský 21, Jackson 16 – Körner a Sedmák po 14, Stamenkovič a Fletcher po 

13, Židzik 9 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Čo priniesol týždeň? Pozrite si tri najčítanejšie články nášho portálu 
[11.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/co-priniesol-tyzden-pozrite-si-tri-najcitanejsie-clanky-nasho-portalu-293452 

 
 

Nenechajte si ich ujsť osobne ani vy. Veď strhli naozaj veľkú pozornosť. Prinášame vám výber troch 
najčítanejších článkov nášho portálu z tohto týždňa. 

V MHD nastali zmeny 
Nový týždeň priniesol zmeny aj v mestskej hromadnej doprave v Spišskej. Tie začali platiť od nedele 4. 

marca. Niektoré spoje sú dokonca podľa slov kompetentných z nulového využitia úplne zrušené. Pozrite si 
prehľad, ktorých spojov sa aká zmena týka. 

Spoznali sme víťaza 
33 dedín v okrese Spišská Nová Ves bojovalo uplynulý týždeň o priazeň našich čitateľov. Boj o titul 

najsympatickejšej obce bol napínavý až do poslednej chvíle. Nakoniec však ľudia rozhodli a my sme spoznali 
víťazov… 

Neobyčajné plemeno psa 
V našom meste môžeme natrafiť na pestrú škálu psích plemien. Najväčší počet je krížencov a hneď za nimi 

sú yorkshiry. No sú aj také, ktoré sú vskutku neobvyklé a v Spišskej či dokonca blízkom okolí majú jediného 
zástupcu. Neobvyklým plemenom psa sa môže popýšíť aj známy veterinár Ján Korim. Pozrite sa na jeho 
havkáča. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Organizátori: Fico umelo vyvolával strach, ale východniarov neodradil 
[11.03.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Michal Lendel] 

http://poprad.dnes24.sk/svit-zabojoval-proti-kosiciam-iskra-drzi-pred-poslednym-kolom-piate-miesto-293567
http://poprad.dnes24.sk/svit-zabojoval-proti-kosiciam-iskra-drzi-pred-poslednym-kolom-piate-miesto-293567
http://spisska.dnes24.sk/co-priniesol-tyzden-pozrite-si-tri-najcitanejsie-clanky-nasho-portalu-293452


 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20778605/organizatori-fico-umelo-vyvolaval-strach-ale-vychodniarov-
neodradil.html 

 
 

Ak vláda nesplní požiadavky, protesty majú pokračovať zas v piatok. 
Protesty 
(5 fotografií) 
KOŠICE, PREŠOV. Protestná akcia Postavme sa za slušné Slovensko prilákala v piatok na námestia v celej 

republike i zahraničí desiatky tisíc občanov. 
Požadujú riadne vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej a tiež novú, 

dôveryhodnú vládu bez podozrení z korupcie a z prepojení na mafiu. 
Podľa jedného z organizátorov košickej akcie Igora Kupca dopadol piatkový protest nad očakávania. Pochválil 

hojnú účasť, ale hlavne atmosféru, ktorá vládla na Hlavnej ulici počas pochodu aj zhromaždenia. 
V Košiciach i Prešove bez incidentov 
Kupec priznal, že mali obavy z možného ohrozenia pokojného priebehu počas podujatia, na ktoré upozorňoval 

hlavne premiér Robert Fico (Smer). 
Prečítajte si tiež:Slušné Slovensko žiadali v mestách východu tisíce ľudí (minúta po minúte) 
„Sme veľmi radi, že pokojný priebeh akcie vyvrátil všetky obavy z násilností či provokácií. Našťastie sa 

ukázalo, že to bolo iba umelé vyvolávanie strachu a napätia, ktoré malo odradiť od účasti ďalších ľudí. Košičania 
dali týmto najavo, že sú kultúrni ľudia a že im záleží na civilizovanej povahe tohto štátu,“ povedal Korzáru Kupec. 

K ľuďom sa prihovorili Zlata Kušnírová i Daniel Pastirčák 
Úspešne hodnotia protest aj organizátori z Prešova. 
„Na akcii sa zišli ľudia všetkých generácií, skandovali, štrngali kľúčmi. Priebeh akcie bol pokojný. Bolo to 

emotívne, hlavne keď na pódiu vystúpila mama zavraždenej Martiny,“ hodnotia prešovskí organizátori. 
„Verím, že veci sa posunú a že sa všetko zmení k lepšiemu. Aby už nikto doma nemusel plakať nad rozliatou 

krvou svojich detí. Sú na mňa mnohé negatívne názory, ale to nepochopí nikto, len ten, kto to prežije. Neprajem 
to nikomu. Nech všetky deti budú v poriadku,“ povedala v Prešove Zlata Kušnírová, mama Martiny, ktorá 
pochádzala z Gregoroviec. Pamiatku mladých snúbencov si prítomní uctili minútou ticha. 

„Dvihla sa vlna dobra, je to už v poradí tretia: prvá zmietla komunistov, druhá Mečiara. Toto však nie je žiaden 
prevrat, ale návrat k normalite,“ prehovoril v piatok večer v susedných Košiciach k ľuďom kazateľ Cirkvi bratskej 
Daniel Pastirčák. 

Na ťahu je teraz vláda, inak protesty pokračujú 
Kupec doplnil, že pri organizácii im veľmi pomohlo otvorenie transparentného účtu, na ktorý mohli ľudia 

posielať peniaze na pokrytie nákladov na usporiadanie podujatia. 
Organizátori chcú teraz vyčkať na reakciu vlády a podľa nej zvážia ďalšie kroky. 
„Piatkové zhromaždenie nám dalo energiu ísť ďalej. Ak nebudú naše požiadavky splnené, pokračujeme v 

protestoch. Všetko priebežne konzultujeme s organizátormi v ostatných mestách,“ doplnil Kupec. 
Podľa neoficiálnych informácií v prípade, že vláda odignoruje požiadavky protestujúcich, Slováci opäť vyjdú do 

ulíc aj najbližší piatok. 
KDE KOĽKO ĽUDÍ PRIŠLO 
Najmasovejší protest od roku 1989 
Séria piatkových mítingov sa stala zrejme najmasovejšou protestnou akciou na Slovensku od roku 1989. 
Dokonca v Bratislave prišlo až okolo 50-tisíc občanov. 
Ani východ našej krajiny sa nedal zahanbiť. 
Odhady účasti boli nasledovné: 
Košice: asi 15 až 20-tisíc ľudí 
Prešov: približne 7 až 10-tisíc 
Spišská Nová Ves: okolo 2 000 

Bardejov: zhruba 1 300 
Poprad: 1 000 
Michalovce: 1 000 
Sabinov: 200 
(jav) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. U mužov našli drogy, môžu dostať 5 a 10 rokov 
[10.03.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 9; sita] 

 
 

Policajti obvinili 33-ročného Matúša z Košíc a rovnako starého Martina zo Spišskej Novej Vsi z 

prechovávania drog. Obom hrozia vysoké tresty. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20778605/organizatori-fico-umelo-vyvolaval-strach-ale-vychodniarov-neodradil.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20778605/organizatori-fico-umelo-vyvolaval-strach-ale-vychodniarov-neodradil.html


Matúš mal doma dve plastové nádoby s igelitovými vrecúškami s obsahom zelenej sušiny a digitálnu váhu. Vo 
vrecúškach bola rastlina rodu Cannabis s hmotnosťou 26,18 gramu, čo je asi 52 dávok. Košičanovi hrozí väzenie 
na tri až 10 rokov. U Martina zo Spišskej Novej Vsi zase našli zelenú sušinu a metamfetamín, z ktorých sa dalo 

vyrobiť asi sedem dávok drogy. Spišiakovi hrozí päť rokov. sita 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Kňaz Gombita: Pravda sa zabiť nedá 
[10.03.2018; Korzár; Titulná strana; s. 1; Redakcia] 

 
 

V KOŠICIACH A PREŠOVE PRIŠLO SPOLU TAKMER 17-TISÍC ĽUDÍ 
V 48 slovenských a 17 zahraničných mestách sa včera konali masívne občianske protesty. Sú reakciou na 

vraždu novinára a jeho priateľky a na našu politickú krízu, ktorá rezonuje aj vo svete. Pridali sa Košice, Prešov, 
Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Michalovce, Rožňava, Bardejov či Sabinov. V centre Košíc znela 

legendárna pieseň Marty Kubišovej Modlitba pro Martu, ktorá sa stala jedným zo symbolov udalostí roku 1968 aj 
novembra 1989. Prešovčania počas skladby Karla Kryla symbolicky štrngali kľúčmi. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. SBL: Inter Bratislava triumfoval nad BK Spišská Nová Ves 
[10.03.2018; dobrenoviny.sk; 21:02; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/126752/sbl-inter-bratislava-triumfoval-nad-bk-spisska-nova-ves 

 
 

Pozrite si aktuálne výsledky. 
Na snímke zľava Richard Amardi (Spišská Nová Ves), Marek Kozlík (Bratislava) a Djordje Ninkovič (Spišská 

Nová Ves) v zápase 35. kola Eurovia SBL v basketbale mužov BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová 
Ves v Bratislave 10. marca 2018. — Foto: TASR/Jakub Kotian 

Bratislava 10. marca (TASR) - Basketbalová Eurovia SNL mala v sobotu na programe zápasy 35. kola. 
BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 104:76 (56:35) 
Najviac bodov: Rančík, Baťka po 19, Horton 18 - Amardi 21, Ninkovič 20, Juríček, Antoni po 9, 250 divákov 
MBK Handlová - VŠEMvs Karlovka Bratislava 86:99 (40:49) 
Najviac bodov: Haviar 23, Djordjevič 22, Tresač 14 - Vido 26, Abrhám 25, Kuffa 15 
Iskra Svit - KB Košice 92:77 (47:37) 
Najviac bodov: Avramovič 30, Lošonský 21, Jackson 16 - Körner, Sedmák po 14, Fletcher, Stamenkovič po 13 
BC Prievidza - BK evickí Patrioti 85:75 (41:33) 
Najviac bodov: Sitton 24, Bílik 13, Glasgow 12 - Mijovič 15, Žiak 14, Krajčovič 12, 2000 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - PP TV Raj Žilina 100:81 (45:43) 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

15. SBL: Inter Bratislava triumfoval nad BK Spišská Nová Ves 
[10.03.2018; teraz.sk; .SK; 20:11; TASR;Monika Radošovská] 

 
http://www.teraz.sk/sport/sbl-inter-bratislava-triumfoval-nad-bk/313016-clanok.html 

 
 

Pozrite si aktuálne výsledky. 
Bratislava 10. marca (TASR) - Basketbalová Eurovia SNL mala v sobotu na programe zápasy 35. kola. 
BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 104:76 (56:35) 

Najviac bodov: Rančík, Baťka po 19, Horton 18 - Amardi 21, Ninkovič 20, Juríček, Antoni po 9, 250 divákov 
MBK Handlová - VŠEMvs Karlovka Bratislava 86:99 (40:49) 
Najviac bodov: Haviar 23, Djordjevič 22, Tresač 14 - Vido 26, Abrhám 25, Kuffa 15 
Iskra Svit - KB Košice 92:77 (47:37) 
Najviac bodov: Avramovič 30, Lošonský 21, Jackson 16 - Körner, Sedmák po 14, Fletcher, Stamenkovič po 13 
BC Prievidza - BK evickí Patrioti 85:75 (41:33) 

https://www.dobrenoviny.sk/c/126752/sbl-inter-bratislava-triumfoval-nad-bk-spisska-nova-ves
http://www.teraz.sk/sport/sbl-inter-bratislava-triumfoval-nad-bk/313016-clanok.html


Najviac bodov: Sitton 24, Bílik 13, Glasgow 12 - Mijovič 15, Žiak 14, Krajčovič 12, 2000 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - PP TV Raj Žilina 100:81 (45:43) 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Netradičné MDŽ v Spišskej Novej Vsi: Pacientky v nemocnici zažili deň, o 

akom sa im ani nesnívalo! 
[10.03.2018; cas.sk; Čas.sk; 10:00; iglu;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/666693/netradicne-mdz-v-spisskej-novej-vsi-pacientky-v-nemocnici-zazili-den-
o-akom-sa-im-ani-nesnivalo/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Tomu sa povie prekvapenie! Nemocnica v Spišskej Novej Vsi spolu so Strednou odbornou školou pripravili 

pre pacientky milý darček k Medzinárodnému dňu žien. 
Na oddeleniach urobili začínajúce kaderníčky nové frizúry dámam, ktoré sa chceli skrášliť. Študentky zo 

Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi sa príležitosti potešili. „Cez pracovnú zmenu urobíme maximálne 

15 klientov a tu sme ostrihali a učesali tridsiatku. Ženy sa tomu potešili,“ pochválila sa študentka Radka (19). 
Otvoriť galériu 
Dámy boli z netradičného skrášľovania na pôde nemocnice nadšené. „Za socializmu bol MDŽ skôr mužský 

sviatok, lebo oni si ho poriadne a bujaro slávili. Dnes to bolo naozaj o nás a veľmi milé,“ pochvaľovala si Irena 
Ovšonková (74). „Vieme, aký stres prežívajú ľudia pri hospitalizácii v nemocnici, nie je nič príjemné nedobrovoľne 
tráviť čas na lôžku. Chceli sme preto ženám v rámci ich sviatku urobiť radosť,“ prezradila riaditeľka nemocnice 
Renáta Šuláková (47). 

Otvoriť galériu 
Foto: 
Pani Irenu (74) zmena vizáže potešila. Zdroj: iglu 
Pani Irenu (74) zmena vizáže potešila. Zdroj: iglu 
Mladé kaderníčky skrášlili 30 žien. Zdroj: iglu 

[Späť na obsah] 

 
 

17. SBL: Inter Bratislava triumfoval nad BK Spišská Nová Ves 
[10.03.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/sbl-inter-bratislava-triumfoval-nad-bk-spisska-nova-ves-cl572501.html 

 
 

Na snímke zľava Richard Amardi (Spišská Nová Ves), Marek Kozlík (Bratislava) a Djordje Ninkovič (Spišská 

Nová Ves) v zápase 35. kola Eurovia SBL v basketbale mužov BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová 
Ves v Bratislave 10. … 

Bratislava 10. marca (TASR) - Basketbalová Eurovia SNL mala v sobotu na programe zápasy 35. kola. 
BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 104:76 (56:35) 
Najviac bodov: Rančík, Baťka po 19, Horton 18 - Amardi 21, Ninkovič 20, Juríček, Antoni po 9, 250 divákov 
MBK Handlová - VŠEMvs Karlovka Bratislava 86:99 (40:49) 
Najviac bodov: Haviar 23, Djordjevič 22, Tresač 14 - Vido 26, Abrhám 25, Kuffa 15 
Iskra Svit - KB Košice 92:77 (47:37) 
Najviac bodov: Avramovič 30, Lošonský 21, Jackson 16 - Körner, Sedmák po 14, Fletcher, Stamenkovič po 13 
BC Prievidza - BK evickí Patrioti 85:75 (41:33) 
Najviac bodov: Sitton 24, Bílik 13, Glasgow 12 - Mijovič 15, Žiak 14, Krajčovič 12, 2000 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - PP TV Raj Žilina 100:81 (45:43) 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Košickí basketbalisti zabojujú o play-off vo Svite 
[10.03.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20777546/boj-o-play-off-sbl-vrcholi.html 

https://www.cas.sk/clanok/666693/netradicne-mdz-v-spisskej-novej-vsi-pacientky-v-nemocnici-zazili-den-o-akom-sa-im-ani-nesnivalo/
https://www.cas.sk/clanok/666693/netradicne-mdz-v-spisskej-novej-vsi-pacientky-v-nemocnici-zazili-den-o-akom-sa-im-ani-nesnivalo/
http://www.24hod.sk/sbl-inter-bratislava-triumfoval-nad-bk-spisska-nova-ves-cl572501.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20777546/boj-o-play-off-sbl-vrcholi.html


 
 

Körner: Na iné tímy sa nepozeráme. 
KOŠICE. Basketbalisti KB Košice sa v sobotu v rámci SBL predstavia vo východniarskom derby vo Svite. Oba 

celky bojujú o lepšie umiestnenie pred play-off. 
Zatiaľ čo Košičania to už nemajú len vo vlastných rukách, Svit si piatu priečku môže udržať ak vyhrá 

zostávajúce dva duely základnej časti. 
Zverenci trénera Čuroviča sú aktuálne na druhom mieste. Tretie Levice majú rovnaký počet výhier avšak 

lepšie vzájomné zápasy, takže pri vyrovnanom skóre by po skončení základnej časti Košičanov preskočili. 
Býci sa v posledných dvoch kolách stretnú so Svitom a doma privítajú Komárno. Levičanov čaká dnes duel v 

Prievidzi a v záverečnom kole hostia Inter Bratislava. 
Košickí basketbalisti potrebujú aby Levice aspoň v jednom prípade nevyhrali a zároveň sami musia triumfovať 

v oboch stretnutiach ak chcú ísť do play-off z druhej priečky. 
O čosi v lepšej pozícii je Svit, ktorý si bude chcieť udržať piate miesto. Okrem dnešného duelu s Košicami ich 

ešte čaká zápas v Spišskej Novej Vsi. 

Ak by v oboch získali víťazstvo, mali by istotu piateho miesta aj pri rovnosti výhier s Komárnom. To čaká 
dnešný domáci súboj so Žilinou a na záver spomínaný duel v Košiciach. 

Svit je nevyspytateľný 
Kapitán KB Košice Richard Körner sa na podobné kalkulácie s možnými scenármi o konečnom umiestnení 

nesústredí. 
„My sa na iné tímy nepozeráme. Máme pred sebou dva ťažké zápasy. Najskôr nevyspytateľný Svit a potom 

doma Komárno. Musíme vyhrať oba zápasy a potom uvidíme ako to dopadne,“ uviedol Körner a na margo derby 
dodal: 

„Svit je nevyspytateľný súper. Jeden deň hrajú vynikajúco a druhý sa im už až tak nedarí. Berieme to však so 
stopercentnou vážnosťou. My sa už nemáme za čo skrývať, jednoducho musíme vyhrať všetky zápasy.“ 

Bez Rančíka sa im hralo ľahšie 
Košičania naposledy doma zdolali už istého víťaza základnej časti a úradujúceho majstra Inter Bratislava 

85:71, pričom kapitán KB zaznamenal 14 bodov a 5 doskokov. 
„Bol to ťažký zápas na štýl play-off. Napriek tomu, že Inter prišiel bez trojice svojich hráčov majú tak širokú 

lavičku, že to na nich ani nebolo poznať. Trvalo nám tri štvrtiny, kým sme sa od nich trochu viac odlepili. Myslím 
si, že predviedli veľmi dobrý výkon, ku ktorému im gratulujem,“ skonštatoval Körner. 

V prvom polčase mali interisti náskok, ktorý však domáci začali postupne znižovať už pred prestávkou. 
Býkom mohlo do určitej miery pomôcť aj vylúčenie Radoslava Rančíka, ktorý sa po 12 minútach vyfauloval. 
„Ťažko povedať nakoľko nám to pomohlo, ale určite keď sa dostane hráč jeho kvalít von zo zápasu, tak sa hrá 

o čosi ľahšie. Boli nastavené také kritériá aby sa niekomu niečo nestalo a ja si myslím, že my sme to zvládli tak 
ako bolo treba,“ uviedol košický kapitán. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Slovensko láka turistov na veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín 
[10.03.2018; hlavnespravy.sk; Ekonomika; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovensko-laka-turistov-na-veltrhu-cestovneho-ruchu-itb-berlin/1338486 

 
 

Bratislava 10. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
Slovensko sa v týchto dňoch prezentuje na veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín. Lákadlá slovenského turizmu 

predstavuje pre viac ako 170.000 návštevníkov veľtrhu v dňoch od 7. do 11. marca. 
Ilustračné foto 
“Aktuálny vývoj trendov v cestovaní vytvára pre Slovensko priaznivé podmienky pre rast návštevnosti. Avšak v 

silne konkurenčnom prostredí to nestačí a je potrebné vyvíjať maximálne úsilie všetkých zainteresovaných 
subjektov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti turizmu na Slovensku,” priblížil generálny riaditeľ Sekcie cestovného 
ruchu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Zoltán Kovács. Práve rezort dopravy zrealizoval národnú 
expozíciu na veľtrhu. 

Nemecko pritom podľa ministerstva dlhodobo patrí k prioritným zdrojovým trhom cestovného ruchu Slovenska. 
“V roku 2017 pricestovalo na Slovensko takmer 193.000 nemeckých turistov. Táto návštevnosť radí Nemecko na 
tretie miesto v rebríčku krajín, ktorých obyvatelia k nám zavítali,” priblížila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína 
Ducká. Počet nemeckých turistov na Slovensku sa tak v roku 2017 oproti roku 2016 zvýšil o 8 %. 

Možnosť prezentácie na veľtrhu v Berlíne tento rok využilo podľa ministerstva 11 slovenských subjektov 
cestovného ruchu. “Sú medzi nimi zástupcovia Bratislava Tourist Board, Turizmus regiónu Bratislava, Mesto 
Spišská Nová Ves, Kúpele Trenčianske Teplice a Turčianske Teplice a cestovné kancelárie, ktoré poskytujú 

dovolenkové pobyty na Slovensku,” vymenovala Ducká. 
Návštevníkov tohto podujatia zaujímajú podľa jej slov v rámci slovenskej expozície najmä informácie týkajúce 

sa kúpeľných a relaxačných pobytov, pobytov na horách, ponuky kempingov, či kultúrnych a UNESCO pamiatok. 

https://www.hlavnespravy.sk/slovensko-laka-turistov-na-veltrhu-cestovneho-ruchu-itb-berlin/1338486


“Z turistických regiónov je najväčší dopyt po Vysokých Tatrách, regióne Spiš, Liptov, Orava alebo Podunajsko. 
Zo slovenských miest sa návštevníci zaujímajú najmä o Bratislavu, Košice, Levoču, Kežmarok, Banskú Štiavnicu, 
Kremnicu a Banskú Bystricu,” dodala hovorkyňa. 

Svetový veľtrh ITB Berlín patrí podľa ministerstva medzi najvýznamnejšie na svete. Zúčastňuje sa ho vyše 
10.000 vystavovateľov zo 184 krajín. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Čo sa bude diať počas tohto víkendu v Spišskej? Máme pre vás tipy, kam si 

vyraziť 
[10.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/co-sa-bude-diat-pocas-tohto-vikendu-v-spisskej-mame-pre-vas-tipy-kam-si-
vyrazit-293375 

 
 

Nemáte ešte na tento víkend plány? Nechajte si poradiť. Prinášame vám výber našich tipov na zaujímavé 
podujatia, ktoré sa uskutočnia v Spišskej. 

Kvízovanie 
10. marca 2018 o 18:00, čajovňa Alchýmka 
Zábavné kvízové súťaženie v tímoch (2–4 hráči) v štyroch kolách – obrázkové, hudobné, tipovacie a 

vedomostné kolo. Víťazi si odnesú milé malé ceny. Zabaviť sa i zmúdrieť môžete v sobotu podvečer. 
Lady Bird 
10. marca 2018 o 19:00, kino Mier 
Lady Bird je neobyčajný príbeh o obyčajnom dospievaní dievčaťa, ktorá zúfalo hľadá to, čo všetci ostatní – 

chlapca a zmysel života. Film patrí medzi najlepšie filmy roka 2017 a herečka Saoirse Ronan za svoj výkon 
získala Zlatý glóbus. 

O kačičke 
11. marca 2018 o 16:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 
Čierňava Húľava zoberie mamičke kačičke kačiatka, aby jej zbierali po oblohe čierne mračná. Je ochotná 

vrátiť ich, iba ak mamička kačička nájde stratené ročné obdobia. Environmentálna hodina tvorivej dramatiky pre 
najmenších je zameraná na ročné obdobia. Deti sú aktívne vtiahnuté do deja príbehu cez rôzne prvky tvorivej 
dramatiky – artikulačné, rytmické, motorické, pohybové cvičenia, prvky zo slovesnosti, matematiky, cvičenia na 
predstavivosť a ďalšie. Po predstavení je pripravený aj animačný program. 

Verejné korčuľovanie 
11. marca 2018 od 17:30, Zimný štadión 
Počas víkendu môžete zrelaxovať aj aktívne a stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi 

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v nedeľu od 17:30. 
Otcova volga 
11. marca 2018 o 19:00, kino Mier 
V nedeľu večer si môžete pozrieť v kine Mier českú komédiu – Otcova volga. Eva (Eliška Balzerová) je 

kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka, ktorý však veľmi nečakane a bez 
rozlúčenia umrie. Tak nečakane, že jej nestačí povedať, že okrem ich spoločnej dcéry Terezy (Tatiana 
Vilhelmová) mal ešte rovnako starého nemanželského syna… 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

21. VIDEO Najväčšie zhromaždenia od revolúcie: Silné okamihy, tvrdý odkaz 

ľudí politikom 
[10.03.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/VIDEO-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie–Silne-okamihy–
tvrdy-odkaz-ludi-politikom 

 
 

BRATISLAVA - Protest Postavme sa za slušné Slovensko sa uskutočnil dnes v Bratislave a ďalších mestách 
u nás aj v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a 
jeho priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Tentokrát bol ich 
počet až dvojnásobne vyšší. 

http://spisska.dnes24.sk/co-sa-bude-diat-pocas-tohto-vikendu-v-spisskej-mame-pre-vas-tipy-kam-si-vyrazit-293375
http://spisska.dnes24.sk/co-sa-bude-diat-pocas-tohto-vikendu-v-spisskej-mame-pre-vas-tipy-kam-si-vyrazit-293375
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/VIDEO-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie--Silne-okamihy--tvrdy-odkaz-ludi-politikom
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/VIDEO-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie--Silne-okamihy--tvrdy-odkaz-ludi-politikom


Topky vysielali protest Za slušné Slovensko z bratislavského Námestia SNP. 
22:10 Ďakujeme, že ste s nami situáciu sledovali ONLINE. 
22:05 AALBORG V dánskom študentskom meste Aalborg zorganizovala Česko-slovenská únia v Dánsku 

zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo okolo 50 ľudí. Študenti prezentovali súčastnú politickú situáciu, ako aj 
historické súvislosti. Po prezentácií nasledovala viac ako hodinová diskusia, následný pochod a uctenie si 
pamiatky Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zapálením sviečok. 

22:00 PRAHA Na pražskej demonštrácii vystúpil aj líder nežnej revolúcie a Verejnosti proti násiliu Fedor Gál, 
ktorý povedal, že o politike v dnešnom svete rozhodujú emócie. “Na Slovensku v tejto chvíli vidím jediného 
politika, ktorý dokáže generovať pozitívne emócie, a to je Andrej Kiska,” povedal Gál. 

21:50 PARÍŽ 
21:21 BARDEJOV pohľadom Petra. 
20:51 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Fotogafie nám poslala Miriam, pohľad na námestie o 18.00 h. 
20:44 Masová účasť na piatkových zhromaždeniach na Slovensku ukazuje na veľmi napätú a vybičovanú 

situáciu v spoločnosti, zhodujú sa politológovia Juraj Marušiak a Michal Horský. Verejnosť tým podľa nich 
politikom rázne odkázala, že to “už takto ďalej nemôže fungovať”. “Účasťou na zhromaždeniach sa zaraďujeme 
ku krajinám vo V4, kde svoj nesúhlas v uliciach vyjadrujú desaťtisíce ľudí,” povedal Horský. 

20:40 PRAHA 
20:38 TRNAVA 
20:31 BANSKÁ BYSTRICA Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo viac ako 4000 ľudí. Je to minimálne raz 

toľko než uplynulý týždeň. Ako odznelo z tribúny, veci sa nikam nepohli, “dnes je zrejmé, že premiér a minister 
vnútra nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v uplynulý piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete”. Preto 
aktivisti pokračujú v občianskych zhromaždeniach a mienia tak robiť, kým nebudú splnené ich požiadavky. 

20:24 BRUSEL Okolo dvesto Slovákov sa stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ, 
aby sa zapojili do protestov pod názvom Podporme slušné Slovensko. Účastníci vzdali úctu zavraždenému 
novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martiny Kušnírovej a zopakovali výzvu na zabezpečenie 
medzinárodného vyšetrovania tohto zločinu. 

20:18 Zo spevu hymny na Námestí SNP v Bratislave behajú po chrbte zimomriavky. Atmosféra, ktorú 
Slovensko nezažilo od pádu komunizmu. 

20:04 SKALICA Skalici sa na zhromaždení stretlo na Námestí Slobody približne 600 ľudí, ktorí si v pokoji uctili 
pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Je rok 2018 a Slovensko sa 
ocitá na križovatke. Už nikto nepochybuje, že sa na Slovensku deje niečo zlé. Slovensko je ako dom. Je 
postavený dobre, ale chýba mu dobrý správca. Nájsť sa nám ho podarí iba vtedy, ak obnovíme dôveru jeden voči 
druhému. Až potom môžeme obnoviť dôveru v štát. Je preto nevyhnutné spolupracovať,“ prečítali vo vyhlásení 
organizátori podujatia. 

19:59 Zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej 
činnosti. Informovali o tom policajti na Facebooku.“Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom zhromaždenia 
za to, že zachovali pokoj,” povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Polícia podľa neho 
situáciu v meste stále monitoruje. 

19:58 PREŠOV Na prešovskom zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko vystúpila v piatok podvečer 
matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová z neďalekých Gregoroviec. Apelovala na vyšetrovateľov, aby našli 
skutočných vrahov dcéry Martiny Kušnírovej a jej snúbenca, novinára Jána Kuciaka. Aby vypátrali, kto za týmto 
ohavným činom stál. Poďakovala sa prítomným za spolupatričnosť v ich zármutku a požiadala verejnosť o ďalšiu 
podporu. 

19:55 ŽIAR NAD HRONOM Žiarske Námestie Matice Slovenskej zaplnili odhadom viac ako štyri stovky ľudí. 
Zapálením sviec si zároveň uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku. Na potrebu 
rozoznávať znaky manipulácie a korupcie vo svojom okolí, či zodpovedné poukazovanie nešvárov v spoločnosti 
vo svojom príhovore vyzvala pedagogička Natália Novotná. “Dúfam, že všetci, čo dnes vyšli do ulíc, sú hrdí 
Slováci milujúci túto krajinu a naším spoločným znakom je túžba žiť v štáte, v ktorom sa dodržujú morálne 
princípy spravodlivosti a práva,” prihovorila sa prítomným. 

19:51 NITRA Približne 4000 ľudí všetkých vekových kategórií sa pripojilo v Nitre k iniciatíve Postavme sa za 
slušné Slovensko. Na zhromaždení pred budovou okresného úradu vystúpili so svojimi príhovormi zástupcovia 
spoločenského a kultúrneho života, priatelia i spolupracovníci zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. Podporu organizátorom vyslovili aj zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej absolventmi boli obidve obete vraždy. 

19:49 POPRAD Približne tisícka Popradčanov vyšla v piatok podvečer do ulíc, aby sa zúčastnila na 
zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Na Námestie sv. Egídia prišli ľudia rôzneho veku, 
spoločenského postavenia, v uliciach bolo vidieť veľa rodín s malými deťmi. “Záleží nám hlavne na budúcnosti 
nášho malého syna, aby nemusel odtiaľto utekať a my s ním. Bojíme sa toho, v akej krajine bude vyrastať. Naša 
krajina ide momentálne veľmi zlým smerom, máme veľké obavy, čo to tu bude, keď na každom kroku sa stretnete 
s korupciou,” konštatovala Popradčanka Ingrid Mlčochová. 

19:43 Pred Úradom vlády SR v Bratislave už ostalo len niekoľko desiatok ľudí, ktorí skandujú invektívy na 
premiéra Roberta Fica, jeho asistentku Máriu Troškovú aj stranu Smer. Na mieste už funguje aj doprava. K 
žiadnym incidentom pred sídlom premiéra neprišlo. 

19:42 MICHALOVCE V metropole Zemplína sa zišli na zhromaždení nielen domáci. Podľa organizátorov prišli 
túto myšlienku podporiť aj obyvatelia okolitých miest. Ich odhady sa pohybovali okolo tisícky ľudí. K mestskej 
radnici prichádzali postupne. Niektorí z nich mali v rukách aj transparenty s nápismi “do basy”, “Slovensko ovláda 



politicko-komunistická finančná mafia” alebo “budíček”. Organizátori hneď na začiatku vyzvali prítomných, aby bol 
pochod pokojný. 

19:40 BARCELONA Fotografie poslal Tomáš. 
19:38 KOŠICE Protest sa skončil niekoľko minút po 19.00 h. Ukončili ho hymnou a ľudia pokojne idú domov. 

Podľa mnohých sa vraj protestu zúčastnilo okolo 10-tisíc ľudí. Protest bol pokojný bez incidentov. 
19:36 Aj v upršanom počasí sa v Londýne zišli 400 stovky Slovákov. 
19:33 Fotografia z LEVÍC od Milana. 
19:31 TRENČÍN Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali účastníci 

zhromaždenia na Mierovom námestí v Trenčíne. Podľa jeho organizátorky Klaudie Brázdilovej sa na námestí 
vystriedalo okolo 2500 ľudí. “Apelujeme na orgány činné v trestnom konaní, aby vyšetrili vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. Vyzývame politických predstaviteľov, aby rešpektovali médiá ako základný pilier demokracie. 
Teším sa z takejto účasti, nepredpokladali sme, že príde toľko ľudí. Ale aj keby ich prišlo iba 100, má to význam,” 
doplnila Brázdilová. 

19:28 PRIEVIDZA Dva odkazy smerom k verejnosti odzneli na Námestí slobody v Prievidzi, a to “žime čestne” 
a “bojujme s konšpiráciami”. Do centra mesta si ich prišlo vypočuť viac ako 1500 ľudí všetkých vekových 
kategórií. 

19:25 ŽILINA Tisíce ľudí prišli na zhromaždenie na Mariánske námestie v Žiline. Zhromaždenie sa krátko po 
17. hodine presunulo z Mariánskeho námestia na Námestie Andreja Hlinku, kde vystúpil napríklad slovenský 
herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček či držiteľka ocenenia Biela vrana Zuzana Hlávková. Tá sa prihovorila 
najmä mladým ľuďom. „My sme ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších 
korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, 
že tráva je fialová a voda suchá,“ povedala. 

19:23 KOŠICE V Košiciach ľudia štrngajú kľúčmi a skandujú “Dosť bolo Fica!”. 
19:18 LONDÝN, KODAŇ Do ulíc vyšli aj Slováci v Londýne a Kodani. V Londýne sa pred veľvyslanectvom SR 

zhromaždilo približne 400 ľudí a protest sa začal čítaním listu od Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka, vysvetlil spoluorganizátor tamojšieho pochodu Milan Urbaník. V Kodani sa do ulíc vybralo približne 
250 Slovákov. Peter Šoka, jeden z organizátorov v dánskej metropole pri tejto príležitosti povedal, že ho “teší, ale 
zároveň mrzí takáto vysoká účasť, pretože to niečo vypovedá o našej krajine, ak z nej musia ľudia kvôli 
nevyhovujúcim podmienkam odchádzať do zahraničia”. 

19:16 Video z protestu v Bratislave. Podľa médií sa tu zišlo až 30-tisíc demonštrantov. 
19:13 DUBLIN Takéto foto nám poslal Ján. 
19:12 TRNAVA Zhruba 2500 Trnavčanov prišlo v piatok na Trojičné námestie podporiť zhromaždenie 

Postavme sa za slušné Slovensko. Míting moderovali herci trnavského divadla, úlohy sa ujal zástupca mladšej 
generácie Tomáš Vravník. Vyzval všetkých, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore, aby sa správali zodpovedne 
a vážili každé slovo. 

19:10 ROŽŇAVA Pamiatku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej si na Námestí baníkov v Rožňave počas piatkového zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné 
Slovensko uctilo približne 400 ľudí. “Myslíme si, že vyjadrenie občianskeho postoja v demokratickej krajine v 
Európskej únii je niečo také samozrejmé v situácii, ktorá je dnes na Slovensku, že sme nezaváhali ani na 
sekundu a prišlo nám to prirodzené,” uviedol spoluorganizátor zhromaždenia Radoslav Kovács. 

19:07 KOŠICE Vystúpil aj teológ Michal Havran a na mítingu prečítali list brata Jána Kuciaka - Jozefa. Vyzval 
v ňom ľudí, aby sa vydali cestou pokojnej zmeny, lebo dobro sa dá dosiahnuť iba pokojom. 

19:06 KRUPINA Vyše 200 ľudí prišlo v piatok podvečer na Svätotrojičné námestie v Krupine, aby zapálili 
sviečku za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu a vypočuli si príhovory niekoľkých ľudí, ktorí o to 
organizátorov požiadali. Na úvod miestny farár vyzval ľudí na zmierenie a pomodlil sa za zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Ľudia počas jeho príhovoru zapaľovali pri schodoch mestského 
úradu sviečky. 

19:04 “Posielam fotku z dnešného pochodu Za slušné Slovensko v Prievidzi. Odhadom bolo pritomných cca 
1000 ľudí,” napísal nám Juraj. 

18:54 ŠAĽA Svoj názor na vraždu novinára a súčasné spoločensko-politické dianie prišli vyjadriť aj ľudia v 
Šali. 

18:50 Po skončení zhromaždenia na Námestí SNP sa pred Úradom vlády SR zoskupilo niekoľko stoviek 
účastníkov, ktorí protestujú pred sídlom premiéra Roberta Fica a kričia “Do basy!” a “Dosť bolo Fica”. So sebou si 
priniesli transparenty, atmosféra je zatiaľ bez incidentov. Premiér Fico ešte dnes predpoludním po stretnutí 
Bezpečnostnej rady SR informoval, že majú informácie o možných útokoch na niektoré štátne budovy. Na 
bratislavskom Námestí slobody bolo zatiaľ počuť dva výbuchy, pravdepodobne delobuchy 

UPOZORNENIE! Video obsahuje vulgarizmy 
18:49 ŽILINA Túto fotografiu nám zaslal zo služobnej cesty v Žiline čitateľ Martin. Dodal, niejemitojedno. 
18:45 SKALICA 
18:44 KOŠICE Vystúpila spisovateľka Juliana Sokolová a ubezpečila, že na vraždu Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice nikdy nezabudnú a pravda musí vyjsť najavo. 
18:41 MICHALOVCE 
18:34 “Zasielam foto z BA pochodu, kedy na striebornej dodávke niekto rozbil aj predné aj zadné bočné okno. 

Stála na Kamennom pri hoteli Kyjev,” napísal nám čitateľ. 
18:19 KOŠICE “Pravda sa zabiť nedá,“ povedal v emotívnom prejave kňaz Peter Gombita a vyzval ľudí, aby 

boli pokojní. 
18:09 ŽILINA 



18:08 SKALICA 
18:07 Organizátori zhodnotili, že zhromaždenie bolo pokojné. Poprosili zúčastnených, aby sa ani na konci 

nedali vyprovokovať a pokojne sa rozišli domov. Na záver zneli slová vďaky zo strany zúčastnených 
organizátorom. “Ďakujeme,” skandoval dav. 

18:05 Bratislavské zhromaždenie Za lepšie Slovensko ukončil spevák Juraj Benetin spievaním hymny. Ľudia 
počas spievania zapli telefóny a osvetlili celé Námestie SNP. Po hymne nasledoval potlesk, ľudia opäť štrngali 
kľúčmi a skandovali “Dosť bolo Fica!” 

18.04 PRAHA Martin Poliačik zverejnil na FB foto z Prahy. Pred slovenskou ambasádou stálo asi 500 ľudí. 
18:01 MICHALOVCE 
18:00 Bývalý arcibiskup Róbert Bezák nevidí rozhnevaných, ale odhodlaných ľudí. Pozdravil Bélu Bugára, 

Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. “Pozdravujem ich. Nech 
rozmýšľajú,” povedal Bezák. Pýtal sa, či guľka do hlavy a srdca bolo posolstvo pre ostatných, aby sme sa 
nestarali. “Pýtal som sa študentov, či človek má nastaviť vlastný život pre právo, pravdu a spravodlivosť. Po chvíli 
mlčania mi povedali, že nie. Život potrebuje právo, pravdu a spravodlivosť,” povedal Bezák. “Janko a Martinka 
ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť povzbudí k životu, že smrť v 
nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti,” dodal Bezák s tým, že Kuciak s Kušnírovou sú hrdinami Slovenska. 

17:58 PREŠOV 
17:57 Bratislavská polícia úplne uzavrela pre motorové vozidlá Špitálsku, Dunajskú a Štúrovu ulicu i Kamenné 

námestie. “K úplnému uzavretiu došlo pre veľký počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na zhromaždení,” povedal 
bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Ľudia by podľa polície nemali na svoj presun využívať 
centrum mesta, radí zvoliť iné trasy. “Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky 
dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie,” uviedol Szeiff. 

17:58 PRAHA, BRNO Pochodov za slušnosť sa zúčastnili stovky ľudí v aj v susednom Česku. V Prahe si 
demonštranti, ktorí sa zišli pred budovou veľvyslanectva SR, priniesli aj transparenty so slovami: “Za naše deti, 
ktoré hľadajú pravdu za mamy.” V Brne sa pochoduje nielen za slušnosť na Slovensku, ale aj v Česku. 
“Atmosféra je plná nádeje. Zatiaľ je to pokojné, ale pokojné neznamená tiché. Je potrebné sa dôrazne ohradiť 
proti tomu, čo sa momentálne deje, či už ide o vraždu Jána Kuciaka na Slovensku alebo vyjadrenia určitých 
českých politikov voči novinárom,” uviedol jeden z organizátorov brnianskeho pochodu Dominik Levíček a dodal, 
že pod sochou Masaryka na Komenského námestí sa doposiaľ zišlo približne 300 ľudí. 

17:57 ŽIAR NAD HRONOM 
17:55 KOŠICE V Košiciach je vyše 5000 ľudí, najprv dav protestujúcich išiel od Vedeckej knižnice k Tescu a 

potom späť k Dolnej bráne. Ľudia kričia: “Do basy, do basy!” a “Dosť bolo Fica!”. Ako prvý vystúpi katolícky kňaz 
Peter Gombita. 

17:48 Silný okamih. Na pódiu sa objavila sestra zavraždeného Jána Kuciaka. “Chcem vám všetkým povedať 
jedno veľé ďakujem. Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno,” hovorí 
mladá žena. 

17:46 BANSKÁ BYSTRICA 
17:45 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi, ktorí prišli na zhromaždenie pod názvom Za slušné 

Slovensko. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. 
Najčastejšie počuť štrnganie kľúčov alebo pokrik “Odstúpiť”. Zhromaždenie sprevádzajú prísne bezpečnostné 
opatrenia. Na pokojný priebeh zhromaždenia vyzvali aj jeho organizátori. 

17:44 Všetkým, ktorí stoja na námestiach, záleží na osude tejto krajiny. Preto Mária Jasenková z organizácie 
Plamienok dnes vyšla a vystúpila na pódiu na bratislavskom Námestí SNP. “Stojím tu ako občan tejto krajiny, ako 
lekár, ktorý sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pracujem v oblasti, ktorú štát nepokrýva,” povedala. To, čo sa 
udialo v posledných týždňoch, keď zomreli dvaja nevinní a ona počula prejavy plné snahy zničiť iných, deštrukcie, 
tak sa rozhodla, že nemôže ostať ľahostajnou. “Myslím si, že táto krajina potrebuje zmenu a ja chcem a verím, že 
všetci chceme, aby ľudia túto krajinu viedli založenú na poctivosti, spravodlivosti, na hodnotách dôležitejších ako 
je moc a peniaze,” pokračovala. Prisľúbila, že svoj život bude aj ďalej stavať na hodnotách čestnosti, pracovitosti 
a ak urobí chybu, skúsi sa z nej poučiť. “Ak to urobí väčšina z nás, verím, že život v našej krajine bude 
radostnejší,” povedala. Ľud po jej prejave skandoval “Do basy!” 

17:43 NOVÉ ZÁMKY 
17:41 NITRA 
17:37 KOŠICE 
17:36 Počas prejavu Diany Majdákovej, ktorá prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie, ľudia začali 

skandovať “Hanba!” Majdáková hovorila o tom, že na Slovensku je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala 
selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne 
obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný život. Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj 
Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:29 PEZINOK K celoslovenským zhromaždeniam Za slušné Slovensko sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom 
námestí sa o 16:00 stretlo viac ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do 
Bratislavy. Informoval o tom Peter Vlasák z referátu vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok. 

17:25 Opatrovateľka dodala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie prežívať. Nízka nezamestnanosť nie 
je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie 
nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. Má strach z toho, že je normálne legálne 
držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych tajomstvách vie človek bez previerky. 
Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 



17:24 Slovo v Bratislave dostávajú zástupcovia zdravotných sestier, opatrovateliek a lekárov. “Koľko z vás 
migruje smerom cez Európu zo stredného Slovenska, aby prežil?” pýta sa opatrovateľka v Rakúsku Bibiana 
Kudziová.. “Čo si myslia o nás ľudia v Európe, to je vizitka našej vlády,” dodala na margo toho, že zahraniční 
klienti si doteraz o nás myslia, že nemáme doma ani žiarovku. 

17:23 TRNAVA 
17:19 Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 

nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:17 Nielen na pódiu, ale aj pod ním možno vidieť známe tváre. 
17:13 Účastníci majú pri sebe vlajky a transparenty s nápismi Za lepšie Slovensko, Smerom k záhube, All for 

Jan. Dnes vystúpia aj rečníci vrátane exkňaza Róberta Bezáka či herca Roba Rotha. 
17:10 Ľudia hromadne skandujú: Dosť bolo Fica. Na pódiu reční Štefan Hríb, ktorý povedal, že za dva týždne 

padlo veľa slov a Slovensko zistilo, že jediný extrémista nie je Marian Kotleba. Je podľa neho desivé, je to hanba, 
že konšpirácie začal šíriť aj jeden ústavný činiteľ. “Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho 
nedokončenom článku,” pokračoval Hríb a pripomenul, že Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi 
Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko 
dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený štát. O tom bol nedokončený článok Jána 
Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

17.05 Oficiálny program na Námestí SNP sa začal. Ľudia spoločne štrngajú kľúčmi. Na pódiu sú organizátori a 
zástupcovia študentov. Vyzvali na vyhýbanie sa výtržnostiam a dodržiavanie pokynov. 

17:03 Očakáva sa, že na Slovensku aj tentokrát zúčastní pochodov viac ako 50-tisíc ľudí. 
16:56 TRNAVA - Pochod Za slušné Slovensko sa pomaly rozbieha aj v ďalších mestách. V Trnave sa zišli 

stovky ľudí. 
16:52 Námestie SNP v Bratislave sa začína zapĺňať. 
Fotografie a videá z pochodov mimo Bratislavy nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk. 
16:45 Študenti podporujú pochod. 
16:40 Na dnešný anti-Sorosov pochod v Bratislave, ktorý organizuje strana Naj, prišlo zhruba desať ľudí. Majú 

tri transparenty s nápismi “Antisorosov pochod” a “Spomienkový pochod”. Od organizátorov zaznelo, že si 
uvedomujú tragédiu, vedia, že strana Smer-SD stratila legitimitu, ale opozícia by bola horšia, lebo v prípade jej 
nástupu hrozí nekontrolovateľná migrácia či zrušenie minimálnej mzdy. Od Michalskej brány idú cez Obchodnú 
ulicu na Hviezdoslavovo námestie. 

16:36 Za slušné Slovensko sa “postavilo” aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si 
uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň 
pochodovali za lepšie Slovensko. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková. 

16.30 Takto to vyzerá na Obchodnej ulici v Bratislave. 
15:20 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto 

založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) 
medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými 
rukami. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné 
zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:00 Na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave okrem iných vystúpia: Šefan Hríb 
(šéfredaktor týždenníka .týždeň), Vlado Crmoman (Iniciatíva slovenských učiteľov), Bibiana Kudziová 
(opatrovateľka v Rakúsku), Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a 
občianskych kolektívov na Slovensku, Robert Roth (SND), Mária Jasenková (Plamienok), Robert Bezák (emeritný 
arcibiskup) a Juraj Benetin (spevák a architekt). 

14:50 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov. 
14:17 Šéfredaktor jediného Ultras portálu informoval, že slovenské Ultras skupiny sa na dnešný protest 

nemobilizujú, teda “včerajšie vyjadrenie prezidenta PZ SR je výmysel a netušíme, odkiaľ k takejto informácii 
prišiel”. “Prípadné nepokoje bude teda treba pripisovať inej komunite. Ktorá to podľa policajných zdrojov bude, to 
nemáme šancu ovplyvniť,” napísal Andrej Zajaček. 

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney. 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Výzva organizátorov! 
Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori 

vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny 



organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na 
akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP. 

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na 
organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu 
na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa 
slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim 
študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. “Teší nás aktivita akademického 
prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné 
teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej 
elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom 
celospoločenských zmien,” uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 

BRATISLAVA 
BANSKÁ BYSTRICA 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
BARDEJOV 
BREZNO 
KOMÁRNO 
KOŠICE 
KRUPINA 
LEVICE 
LEVOČA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LUČENEC 
MARTIN 
NÁMESTOVO 
NITRA 
NOVÁ BAŇA 
NOVÉ ZÁMKY 
PARTIZÁNSKE 
POPRAD 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
PREŠOV 
PRIEVIDZA 
REVÚCA 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
RUŽOMBEROK 
SENICA - Pochod v Senici sa uskutoční 12. marca. 
SKALICA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

ŠAĽA 
TOPOĽČANY 
TRENČÍN 
TRNAVA 
VEĽKÝ KRTÍŠ 
VRÁBLE 
ZABUDIŠOVÁ-BOŠÁCA 
ŽIAR NAD HRONOM 
ŽILINA 
Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 
BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
HONGKONG, Hongkong (Čína) 



KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
LONDÝN, Anglicko 
MNÍCHOV, Nemecko 
NEW YORK, USA 
OBERTAUERN, Rakúsko 
ODENSE, Dánsko 
PRAHA, Česko 
REYKJAVÍK, Island 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 
TARTU, Estónsko 
VANCOUVER, Kanada 
WEYMOUTH, Anglicko 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 

snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
[10.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20777970/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas soboty 

10. a nedele 11. marca 2018. 
SOBOTAFutbal 
Fortuna liga, skupina o záchranu, 1. kolo 
MFK Zemplín Michalovce - 1. FC Tatran Prešov 0:0 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Východoslovenské derby o záchranu nemalo víťaza 
Volejbal 
Extraliga žien, štvrťfinále 
BK97 Stova Spišská Nová Ves - Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 0:3 (-19, -23, -9) 

Rozhodovali: Poláčiková, Jurlov. Konečný stav série 0:2. 
BK97 Stova Spišská Nová Ves - Strabag VC FTVŠ UK Bratislava, .. 

(12 fotografií) 
Extraliga mužov, semifinále: 
VK Prievidza - TJ Slávia Svidník 3:0 (21, 17, 18) 
Rozhodovali: Malík, Mokrý. Stav série: 1:0. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Postavme sa za slušné Slovensko 
[09.03.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Matej Baránek;Marta 

Výbošteková;Anton Gbur / Marián Kukelka] 

 
 

Marián Kukelka, moderátor: 
“Vo viac ako tridsiatich mestách na Slovensku, ako aj v zahraničí sa pred hodinou začali zhromaždenia s 

ústredným názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Ich organizátori žiadajú dôkladné vyšetrenie vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej a dôveryhodnú vládu. Organizátori 
vyzvali účastníkov na pokojný a slušný priebeh zhromaždení. Spojili sme sa s Matejom Baránkom, ktorý sleduje 
zhromaždenie v centre Bratislavy na Námestí SNP.” 

Matej Baránek, redaktor: 
“Bratislavské Námestie Slovenského národného povstania zaplnili tisíce ľudí. Ťažko odhadnúť presný počet, 

no stred mesta praská doslova vo švíkoch. Všetky bočné ulice sú plné a nepriechodné. Zhromaždenie je napriek 
tomu pokojné. K zdržanlivosti počas celého včerajšieho dňa, ale aj dnešného dňa vyzývali nielen organizátori, ale 
aj poprední politici. Zatiaľ sa v dave, čo som mohol aspoň sledovať, neobjavili žiadni provokatéri. Cítiť však, že 

https://korzar.sme.sk/c/20777970/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html


ľudia sú nespokojní s aktuálnou politickou a spoločenskou situáciou a otriasa nimi vražda Jána Kuciaka a jeho 
priateľky Martiny Kušnírovej. Mnohí majú v rukách zväzky kľúčov a štrngajú nimi na znak nespokojnosti. Vidno 
tiež transparenty so sloganmi napríklad Sme z toho unavení či Spoločne túžime uspieť. Ľudia skandujú takisto 
heslá proti vláde. Na pódiu vystúpili už novinári, lekári, herci, vystúpiť má takisto emeritný trnavský arcibiskup 
Róbert Bezák. Situáciu aj naďalej sledujeme a ja vraciam slovo do obrátenej pyramídy.” 

Marián Kukelka: 
“V Banskej Bystrici sleduje protestné zhromaždenie Marta Výbošteková.” 
Marta Výbošteková, redaktorka: 
“Námestie Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici zaplnilo minimálne päťtisíc ľudí nielen z 

Banskej Bystrice, ale aj z celého regiónu. Boli tu mladí, študenti, rodičia s deťmi, ale aj seniori. Transparenty s 
nápismi Korupcia zomri, Stop politickej mafii, ale aj citáty Slovensko asi nezmením, ale môžem k jeho zmene 
prispieť, pod ktorým je podpísaný nebohý zavraždený Ján Kuciak. Na pódiu sa striedajú ľudia z tretieho sektora. 
Vystupovala etnologička, taktiež mladý študent. Očakáva sa tiež vystúpenie kňaza. Zhromaždenie sa začalo 
modlitbou pre Martu. Dav skandoval Odstúpiť. Ozvalo sa aj hlasné štrnganie kľúčov naprieč celým námestím. 
Napriek tisícom ľudí, tlačenici na námestí a burácajúcemu davu je zhromaždenie pokojné bez provokácií.” 

Marián Kukelka: 
“Zhromaždenie k aktuálnej politickej situácii je aj na východe republiky v Košiciach. Informácie zatelefonoval 

redaktor Anton Gbur.” 
Anton Gbur, redaktor: 
"Na Hlavnú ulicu v Košiciach prišlo odhadom sedemtisíc ľudí. Košičania stále prichádzajú. Atmosféra je 

mimoriadne pokojná. Ľudia zapaľujú sviečky pri fotke zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky 
Martiny Kušnírovej. Dav prešiel celou Hlavnou ulicou od štátnej vedeckej knižnice k Ústavnému súdu a späť. 
Pochodovali bez pokrikov, úplne ticho, keďže organizátori hovoria, že práve ticho naháňa hrôzu, strach a 
spôsobuje mráz. Polícia posilnila hliadky, organizátori všetkých vyzývajú na pokojný priebeh. Zároveň dnešný 
protestom žiadajú odstúpenie premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta 
Tibora Gašpara. A tiež dôkladné a nezávislé vyšetrenie úkladnej vraždy novinára za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov. Organizátori tiež upozorňujú, že sú pripravení vyjsť znova a znova do ulíc, pokiaľ nebudú splnené 
ich požiadavky. Na proteste vystúpi napríklad katolícky kňaz Peter Gombita, kazateľ Cirkvi bratskej Daniel 
Pastirčák, rovnako umelci, publicisti či študenti. Rektori troch košických vysokých škôl udelili študentom na 
dnešné popoludnie voľno. Mnoho ich tu aj prišlo s rôznymi transparentmi. Ešte dodám, že na východnom 
Slovensku sa okrem Košíc protestuje aj v Prešove, Bardejove, Michalovciach, Levoči, Spišskej Novej Vsi, 

Rožňave a Poprade." 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Postavme sa za slušné Slovensko 
[09.03.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Matej Baránek;Marta 

Výbošteková;Anton Gbur / Marián Kukelka] 

 
 

Marián Kukelka, moderátor: „Vo viac ako tridsiatich mestách na Slovensku, ako aj v zahraničí sa pred hodinou 
začali zhromaždenia s ústredným názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Ich organizátori žiadajú dôkladné 
vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej a dôveryhodnú 
vládu. Organizátori vyzvali účastníkov na pokojný a slušný priebeh zhromaždení. Spojili sme sa s Matejom 
Baránkom, ktorý sleduje zhromaždenie v centre Bratislavy na Námestí SNP.“ 

Matej Baránek, redaktor: „Bratislavské Námestie Slovenského národného povstania zaplnili tisíce ľudí. Ťažko 
odhadnúť presný počet, no stred mesta praská doslova vo švíkoch. Všetky bočné ulice sú plné a nepriechodné. 
Zhromaždenie je napriek tomu pokojné. K zdržanlivosti počas celého včerajšieho dňa, ale aj dnešného dňa 
vyzývali nielen organizátori, ale aj poprední politici. Zatiaľ sa v dave, čo som mohol aspoň sledovať, neobjavili 
žiadni provokatéri. Cítiť však, že ľudia sú nespokojní s aktuálnou politickou a spoločenskou situáciou a otriasa 
nimi vražda Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Mnohí majú v rukách zväzky kľúčov a štrngajú nimi 
na znak nespokojnosti. Vidno tiež transparenty so sloganmi napríklad Sme z toho unavení či Spoločne túžime 
uspieť. Ľudia skandujú takisto heslá proti vláde. Na pódiu vystúpili už novinári, lekári, herci, vystúpiť má takisto 
emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Situáciu aj naďalej sledujeme a ja vraciam slovo do obrátenej 
pyramídy.“ 

Marián Kukelka: „V Banskej Bystrici sleduje protestné zhromaždenie Marta Výbošteková.“ 
Marta Výbošteková, redaktorka: „Námestie Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici zaplnilo 

minimálne päťtisíc ľudí nielen z Banskej Bystrice, ale aj z celého regiónu. Boli tu mladí, študenti, rodičia s deťmi, 
ale aj seniori. Transparenty s nápismi Korupcia zomri, Stop politickej mafii, ale aj citáty Slovensko asi nezmením, 
ale môžem k jeho zmene prispieť, pod ktorým je podpísaný nebohý zavraždený Ján Kuciak. Na pódiu sa striedajú 
ľudia z tretieho sektora. Vystupovala etnologička, taktiež mladý študent. Očakáva sa tiež vystúpenie kňaza. 
Zhromaždenie sa začalo modlitbou pre Martu. Dav skandoval Odstúpiť. Ozvalo sa aj hlasné štrnganie kľúčov 
naprieč celým námestím. Napriek tisícom ľudí, tlačenici na námestí a burácajúcemu davu je zhromaždenie 
pokojné bez provokácií.“ 



Marián Kukelka: „Zhromaždenie k aktuálnej politickej situácii je aj na východe republiky v Košiciach. 
Informácie zatelefonoval redaktor Anton Gbur.“ 

Anton Gbur, redaktor: „Na Hlavnú ulicu v Košiciach prišlo odhadom sedemtisíc ľudí. Košičania stále 
prichádzajú. Atmosféra je mimoriadne pokojná. Ľudia zapaľujú sviečky pri fotke zavraždeného novinára Jána 
Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Dav prešiel celou Hlavnou ulicou od štátnej vedeckej knižnice k 
Ústavnému súdu a späť. Pochodovali bez pokrikov, úplne ticho, keďže organizátori hovoria, že práve ticho 
naháňa hrôzu, strach a spôsobuje mráz. Polícia posilnila hliadky, organizátori všetkých vyzývajú na pokojný 
priebeh. Zároveň dnešný protestom žiadajú odstúpenie premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka 
a policajného prezidenta Tibora Gašpara. A tiež dôkladné a nezávislé vyšetrenie úkladnej vraždy novinára za 
spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Organizátori tiež upozorňujú, že sú pripravení vyjsť znova a znova 
do ulíc, pokiaľ nebudú splnené ich požiadavky. Na proteste vystúpi napríklad katolícky kňaz Peter Gombita, 
kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, rovnako umelci, publicisti či študenti. Rektori troch košických vysokých 
škôl udelili študentom na dnešné popoludnie voľno. Mnoho ich tu aj prišlo s rôznymi transparentmi. Ešte dodám, 
že na východnom Slovensku sa okrem Košíc protestuje aj v Prešove, Bardejove, Michalovciach, Levoči, Spišskej 
Novej Vsi, Rožňave a Poprade.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Autor kníh Čenkovej deti a Jano Fraňo Kráľ sa narodil v USA 
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Patril k prvým predstaviteľom socialistického realizmu na Slovensku. 
Bratislava 9. marca (TASR) - Spisovateľ, učiteľ a politický pracovník Fraňo Kráľ, ktorého najznámejšími a 

zároveň najvýznamnejšími dielami sú romány pre deti a mládež Čenkovej deti a Jano sa narodil pred 115 rokmi 
9. marca v USA. 

Patril k prvým predstaviteľom socialistického realizmu na Slovensku. “Ak som začal písať tak, ako som písal, 
to preto, že sa v prostredí, v ktorom som vyrastal, neužíva dar jazyka na daromnicu,” vyznal sa uznávaný 
medzivojnový básnik. Do dejín slovenskej literatúry sa zapísal najmä autobiografickou prózou Jano a knihou 
Čenkovej deti. 

Fraňo Kráľ sa narodil 9. marca 1903 v meste Barton v americkom štáte Ohio do rodiny slovenského 
vysťahovalca Michala Kráľa a jeho manželky Evy. Prvé dva roky svojho života prežil na americkom kontinente, 
potom sa spoločne s matkou a súrodencami vrátil na územie dnešného Slovenska do Smrečian. V roku 1925 
zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Počas vojenskej služby u mladého Fraňa Kráľa prepukla 

tuberkulóza, s ktorou bojoval po celý život. Liečil sa v Tatranských Matliaroch, neskôr v sanatóriu v Prosečnici na 
Sázave v Čechách. Po prepustení zo sanatória začal pracovať ako učiteľ v Okoličnom. Pre jeho ľavicové názory 
ho prekladali z jednej školy na druhú: do Kováčoviec, Peťova, Kružného, Vyššej Slanej, Piesku pri Modre, až v 
roku 1931 natrvalo zakotvil v Bratislave. Pre šírenie komunistickej ideológie bol v roku 1939 predčasne 
penzionovaný (mal vtedy 36 rokov). 

V období vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) sa Fraňo Kráľ zapojil do ilegálneho hnutia a druhého 
československého odboja, po druhej svetovej vojne pracoval na Povereníctve školstva, bol poslancom Slovenskej 
národnej rady (SNR), členom predsedníctva Zväzu československých spisovateľov a členom Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS). V roku 1953 mu udelili titul národný umelec. 

Počiatky literárnej činnosti Fraňa Kráľa siahajú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal 
a publikoval svoje prvé verše. Vo svojom básnickom debute s názvom Čerň na palete (1930) sa prihlásil k prúdu 
proletárskej poézie. Jej protipól predstavuje optimistická a radosti plná zbierka Balt (1931), ktorej námetom mu 
bola letná dovolenka pri Baltickom mori. Svoje najzrelšie básnické dielo Pohľadnice (1936) venoval Kráľ 
problematike vysťahovalectva, hospodárskej kríze i hrozbe fašizmu. Jeho povojnovú zbierku Z noci do úsvitu 
(1945) už poznačil schematizmus. 

V románoch zachytil Fraňo Kráľ spoločenské a politické pomery Slovenska medzi svetovými vojnami; spojil v 
nich dokumentárnosť s lyrickými výrazovými prostriedkami. Pre román Cesta zarúbaná z roku 1934 je typická 
reportážnosť a tendenčnosť, ktorými sa vyznačovali socialisticko-realistické diela. Povojnový román Stretnutie 
(1945) s protifašistickou tematikou je psychologicky prekreslenejší. 

Okrem tvorby pre dospelých sa venoval aj tvorbe pre deti a mládež. Vrcholom Kráľovej tvorby je 
autobiografická próza Jano (1931), v ktorej autor skĺbil vlastné zážitky z neľahkého detstva so znalosťou detskej 
psychológie, a kniha Čenkovej deti (1932), otrasné svedectvo biedy z medzivojnového obdobia na Slovensku. 
Obidve diela sa stali súčasťou zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež. Vyšli vo viacerých prekladoch 
do svetových jazykov. 

Spisovateľ Fraňo Kráľ zomrel na následky tuberkulózy 3. januára 1955 v Bratislave. 
Posmrtne vyšiel výber z úvah o jeho vlastných učiteľských skúsenostiach Fraňo Kráľ učiteľom (1961). 

[Späť na obsah] 
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26. VIDEO Najväčšie zhromaždenia od revolúcie: Silné okamihy, tvrdý odkaz 

ľudí politikom 
[09.03.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/VIDEO-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie–Silne-okamihy–
tvrdy-odkaz-ludi-politikom 

 
 

BRATISLAVA - Protest Postavme sa za slušné Slovensko sa uskutočnil dnes v Bratislave a ďalších mestách 
u nás aj v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a 
jeho priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Tentokrát bol ich 
počet ešte vyšší. 

Topky vysielali protest Za slušné Slovensko z bratislavského Námestia SNP. 
22:10 Ďakujeme, že ste s nami situáciu sledovali ONLINE. 
22:00 PRAHA Na pražskej demonštrácii vystúpil aj líder nežnej revolúcie a Verejnosti proti násiliu Fedor Gál, 

ktorý povedal, že o politike v dnešnom svete rozhodujú emócie. “Na Slovensku v tejto chvíli vidím jediného 
politika, ktorý dokáže generovať pozitívne emócie, a to je Andrej Kiska,” povedal Gál. 

21:50 PARÍŽ 
21:21 BARDEJOV pohľadom Petra. 
20:51 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Fotogafie nám poslala Miriam, pohľad na námestie o 18.00 h. 
20:44 Masová účasť na piatkových zhromaždeniach na Slovensku ukazuje na veľmi napätú a vybičovanú 

situáciu v spoločnosti, zhodujú sa politológovia Juraj Marušiak a Michal Horský. Verejnosť tým podľa nich 
politikom rázne odkázala, že to “už takto ďalej nemôže fungovať”. “Účasťou na zhromaždeniach sa zaraďujeme 
ku krajinám vo V4, kde svoj nesúhlas v uliciach vyjadrujú desaťtisíce ľudí,” povedal Horský. 

20:40 PRAHA 
20:38 TRNAVA 
20:31 BANSKÁ BYSTRICA Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo viac ako 4000 ľudí. Je to minimálne raz 

toľko než uplynulý týždeň. Ako odznelo z tribúny, veci sa nikam nepohli, “dnes je zrejmé, že premiér a minister 
vnútra nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v uplynulý piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete”. Preto 
aktivisti pokračujú v občianskych zhromaždeniach a mienia tak robiť, kým nebudú splnené ich požiadavky. 

20:24 BRUSEL Okolo dvesto Slovákov sa stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ, 
aby sa zapojili do protestov pod názvom Podporme slušné Slovensko. Účastníci vzdali úctu zavraždenému 
novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martiny Kušnírovej a zopakovali výzvu na zabezpečenie 
medzinárodného vyšetrovania tohto zločinu. 

20:18 Zo spevu hymny na Námestí SNP v Bratislave behajú po chrbte zimomriavky. Atmosféra, ktorú 
Slovensko nezažilo od pádu komunizmu. 

20:04 SKALICA Skalici sa na zhromaždení stretlo na Námestí Slobody približne 600 ľudí, ktorí si v pokoji uctili 
pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Je rok 2018 a Slovensko sa 
ocitá na križovatke. Už nikto nepochybuje, že sa na Slovensku deje niečo zlé. Slovensko je ako dom. Je 
postavený dobre, ale chýba mu dobrý správca. Nájsť sa nám ho podarí iba vtedy, ak obnovíme dôveru jeden voči 
druhému. Až potom môžeme obnoviť dôveru v štát. Je preto nevyhnutné spolupracovať,“ prečítali vo vyhlásení 
organizátori podujatia. 

19:59 Zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej 
činnosti. Informovali o tom policajti na Facebooku.“Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom zhromaždenia 
za to, že zachovali pokoj,” povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Polícia podľa neho 
situáciu v meste stále monitoruje. 

19:58 PREŠOV Na prešovskom zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko vystúpila v piatok podvečer 
matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová z neďalekých Gregoroviec. Apelovala na vyšetrovateľov, aby našli 
skutočných vrahov dcéry Martiny Kušnírovej a jej snúbenca, novinára Jána Kuciaka. Aby vypátrali, kto za týmto 
ohavným činom stál. Poďakovala sa prítomným za spolupatričnosť v ich zármutku a požiadala verejnosť o ďalšiu 
podporu. 

19:55 ŽIAR NAD HRONOM Žiarske Námestie Matice Slovenskej zaplnili odhadom viac ako štyri stovky ľudí. 
Zapálením sviec si zároveň uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku. Na potrebu 
rozoznávať znaky manipulácie a korupcie vo svojom okolí, či zodpovedné poukazovanie nešvárov v spoločnosti 
vo svojom príhovore vyzvala pedagogička Natália Novotná. “Dúfam, že všetci, čo dnes vyšli do ulíc, sú hrdí 
Slováci milujúci túto krajinu a naším spoločným znakom je túžba žiť v štáte, v ktorom sa dodržujú morálne 
princípy spravodlivosti a práva,” prihovorila sa prítomným. 

19:51 NITRA Približne 4000 ľudí všetkých vekových kategórií sa pripojilo v Nitre k iniciatíve Postavme sa za 
slušné Slovensko. Na zhromaždení pred budovou okresného úradu vystúpili so svojimi príhovormi zástupcovia 
spoločenského a kultúrneho života, priatelia i spolupracovníci zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. Podporu organizátorom vyslovili aj zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej absolventmi boli obidve obete vraždy. 
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19:49 POPRAD Približne tisícka Popradčanov vyšla v piatok podvečer do ulíc, aby sa zúčastnila na 
zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Na Námestie sv. Egídia prišli ľudia rôzneho veku, 
spoločenského postavenia, v uliciach bolo vidieť veľa rodín s malými deťmi. “Záleží nám hlavne na budúcnosti 
nášho malého syna, aby nemusel odtiaľto utekať a my s ním. Bojíme sa toho, v akej krajine bude vyrastať. Naša 
krajina ide momentálne veľmi zlým smerom, máme veľké obavy, čo to tu bude, keď na každom kroku sa stretnete 
s korupciou,” konštatovala Popradčanka Ingrid Mlčochová. 

19:43 Pred Úradom vlády SR v Bratislave už ostalo len niekoľko desiatok ľudí, ktorí skandujú invektívy na 
premiéra Roberta Fica, jeho asistentku Máriu Troškovú aj stranu Smer. Na mieste už funguje aj doprava. K 
žiadnym incidentom pred sídlom premiéra neprišlo. 

19:42 MICHALOVCE V metropole Zemplína sa zišli na zhromaždení nielen domáci. Podľa organizátorov prišli 
túto myšlienku podporiť aj obyvatelia okolitých miest. Ich odhady sa pohybovali okolo tisícky ľudí. K mestskej 
radnici prichádzali postupne. Niektorí z nich mali v rukách aj transparenty s nápismi “do basy”, “Slovensko ovláda 
politicko-komunistická finančná mafia” alebo “budíček”. Organizátori hneď na začiatku vyzvali prítomných, aby bol 
pochod pokojný. 

19:40 BARCELONA Fotografie poslal Tomáš. 
19:38 KOŠICE Protest sa skončil niekoľko minút po 19.00 h. Ukončili ho hymnou a ľudia pokojne idú domov. 

Podľa mnohých sa vraj protestu zúčastnilo okolo 10-tisíc ľudí. Protest bol pokojný bez incidentov. 
19:36 Aj v upršanom počasí sa v Londýne zišli 400 stovky Slovákov. 
19:33 Fotografia z LEVÍC od Milana. 
19:31 TRENČÍN Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali účastníci 

zhromaždenia na Mierovom námestí v Trenčíne. Podľa jeho organizátorky Klaudie Brázdilovej sa na námestí 
vystriedalo okolo 2500 ľudí. “Apelujeme na orgány činné v trestnom konaní, aby vyšetrili vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. Vyzývame politických predstaviteľov, aby rešpektovali médiá ako základný pilier demokracie. 
Teším sa z takejto účasti, nepredpokladali sme, že príde toľko ľudí. Ale aj keby ich prišlo iba 100, má to význam,” 
doplnila Brázdilová. 

19:28 PRIEVIDZA Dva odkazy smerom k verejnosti odzneli na Námestí slobody v Prievidzi, a to “žime čestne” 
a “bojujme s konšpiráciami”. Do centra mesta si ich prišlo vypočuť viac ako 1500 ľudí všetkých vekových 
kategórií. 

19:25 ŽILINA Tisíce ľudí prišli na zhromaždenie na Mariánske námestie v Žiline. Zhromaždenie sa krátko po 
17. hodine presunulo z Mariánskeho námestia na Námestie Andreja Hlinku, kde vystúpil napríklad slovenský 
herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček či držiteľka ocenenia Biela vrana Zuzana Hlávková. Tá sa prihovorila 
najmä mladým ľuďom. „My sme ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších 
korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, 
že tráva je fialová a voda suchá,“ povedala. 

19:23 KOŠICE V Košiciach ľudia štrngajú kľúčmi a skandujú “Dosť bolo Fica!”. 
19:18 LONDÝN, KODAŇ Do ulíc vyšli aj Slováci v Londýne a Kodani. V Londýne sa pred veľvyslanectvom SR 

zhromaždilo približne 400 ľudí a protest sa začal čítaním listu od Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka, vysvetlil spoluorganizátor tamojšieho pochodu Milan Urbaník. V Kodani sa do ulíc vybralo približne 
250 Slovákov. Peter Šoka, jeden z organizátorov v dánskej metropole pri tejto príležitosti povedal, že ho “teší, ale 
zároveň mrzí takáto vysoká účasť, pretože to niečo vypovedá o našej krajine, ak z nej musia ľudia kvôli 
nevyhovujúcim podmienkam odchádzať do zahraničia”. 

19:16 Video z protestu v Bratislave. Podľa médií sa tu zišlo až 30-tisíc demonštrantov. 
19:13 DUBLIN Takéto foto nám poslal Ján. 
19:12 TRNAVA Zhruba 2500 Trnavčanov prišlo v piatok na Trojičné námestie podporiť zhromaždenie 

Postavme sa za slušné Slovensko. Míting moderovali herci trnavského divadla, úlohy sa ujal zástupca mladšej 
generácie Tomáš Vravník. Vyzval všetkých, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore, aby sa správali zodpovedne 
a vážili každé slovo. 

19:10 ROŽŇAVA Pamiatku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej si na Námestí baníkov v Rožňave počas piatkového zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné 
Slovensko uctilo približne 400 ľudí. “Myslíme si, že vyjadrenie občianskeho postoja v demokratickej krajine v 
Európskej únii je niečo také samozrejmé v situácii, ktorá je dnes na Slovensku, že sme nezaváhali ani na 
sekundu a prišlo nám to prirodzené,” uviedol spoluorganizátor zhromaždenia Radoslav Kovács. 

19:07 KOŠICE Vystúpil aj teológ Michal Havran a na mítingu prečítali list brata Jána Kuciaka - Jozefa. Vyzval 
v ňom ľudí, aby sa vydali cestou pokojnej zmeny, lebo dobro sa dá dosiahnuť iba pokojom. 

19:06 KRUPINA Vyše 200 ľudí prišlo v piatok podvečer na Svätotrojičné námestie v Krupine, aby zapálili 
sviečku za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu a vypočuli si príhovory niekoľkých ľudí, ktorí o to 
organizátorov požiadali. Na úvod miestny farár vyzval ľudí na zmierenie a pomodlil sa za zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Ľudia počas jeho príhovoru zapaľovali pri schodoch mestského 
úradu sviečky. 

19:04 “Posielam fotku z dnešného pochodu Za slušné Slovensko v Prievidzi. Odhadom bolo pritomných cca 
1000 ľudí,” napísal nám Juraj. 

18:54 ŠAĽA Svoj názor na vraždu novinára a súčasné spoločensko-politické dianie prišli vyjadriť aj ľudia v 
Šali. 

18:50 Po skončení zhromaždenia na Námestí SNP sa pred Úradom vlády SR zoskupilo niekoľko stoviek 
účastníkov, ktorí protestujú pred sídlom premiéra Roberta Fica a kričia “Do basy!” a “Dosť bolo Fica”. So sebou si 
priniesli transparenty, atmosféra je zatiaľ bez incidentov. Premiér Fico ešte dnes predpoludním po stretnutí 



Bezpečnostnej rady SR informoval, že majú informácie o možných útokoch na niektoré štátne budovy. Na 
bratislavskom Námestí slobody bolo zatiaľ počuť dva výbuchy, pravdepodobne delobuchy. 

18:49 ŽILINA Túto fotografiu nám zaslal zo služobnej cesty v Žiline čitateľ Martin. Dodal, niejemitojedno. 
18:45 SKALICA 
18:44 KOŠICE Vystúpila spisovateľka Juliana Sokolová a ubezpečila, že na vraždu Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice nikdy nezabudnú a pravda musí vyjsť najavo 
18:41 MICHALOVCE 
18:34 “Zasielam foto z BA pochodu, kedy na striebornej dodávke niekto rozbil aj predné aj zadné bočné okno. 

Stála na Kamennom pri hoteli Kyjev,” napísal nám čitateľ. 
18:19 KOŠICE “Pravda sa zabiť nedá,“ povedal v emotívnom prejave kňaz Peter Gombita a vyzval ľudí, aby 

boli pokojní. 
18:09 ŽILINA 
18:08 SKALICA 
18:07 Organizátori zhodnotili, že zhromaždenie bolo pokojné. Poprosili zúčastnených, aby sa ani na konci 

nedali vyprovokovať a pokojne sa rozišli domov. Na záver zneli slová vďaky zo strany zúčastnených 
organizátorom. “Ďakujeme,” skandoval dav. 

18:05 Bratislavské zhromaždenie Za lepšie Slovensko ukončil spevák Juraj Benetin spievaním hymny. Ľudia 
počas spievania zapli telefóny a osvetlili celé Námestie SNP. Po hymne nasledoval potlesk, ľudia opäť štrngali 
kľúčmi a skandovali “Dosť bolo Fica!” 

18.04 PRAHA Martin Poliačik zverejnil na FB foto z Prahy. Pred slovenskou ambasádou stálo asi 500 ľudí. 
18:01 MICHALOVCE 
18:00 Bývalý arcibiskup Róbert Bezák nevidí rozhnevaných, ale odhodlaných ľudí. Pozdravil Bélu Bugára, 

Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. “Pozdravujem ich. Nech 
rozmýšľajú,” povedal Bezák. Pýtal sa, či guľka do hlavy a srdca bolo posolstvo pre ostatných, aby sme sa 
nestarali. “Pýtal som sa študentov, či človek má nastaviť vlastný život pre právo, pravdu a spravodlivosť. Po chvíli 
mlčania mi povedali, že nie. Život potrebuje právo, pravdu a spravodlivosť,” povedal Bezák. “Janko a Martinka 
ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť povzbudí k životu, že smrť v 
nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti,” dodal Bezák s tým, že Kuciak s Kušnírovou sú hrdinami Slovenska. 

17:58 PREŠOV 
17:57 Bratislavská polícia úplne uzavrela pre motorové vozidlá Špitálsku, Dunajskú a Štúrovu ulicu i Kamenné 

námestie. “K úplnému uzavretiu došlo pre veľký počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na zhromaždení,” povedal 
bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Ľudia by podľa polície nemali na svoj presun využívať 
centrum mesta, radí zvoliť iné trasy. “Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky 
dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie,” uviedol Szeiff. 

17:58 PRAHA, BRNO Pochodov za slušnosť sa zúčastnili stovky ľudí v aj v susednom Česku. V Prahe si 
demonštranti, ktorí sa zišli pred budovou veľvyslanectva SR, priniesli aj transparenty so slovami: “Za naše deti, 
ktoré hľadajú pravdu za mamy.” V Brne sa pochoduje nielen za slušnosť na Slovensku, ale aj v Česku. 
“Atmosféra je plná nádeje. Zatiaľ je to pokojné, ale pokojné neznamená tiché. Je potrebné sa dôrazne ohradiť 
proti tomu, čo sa momentálne deje, či už ide o vraždu Jána Kuciaka na Slovensku alebo vyjadrenia určitých 
českých politikov voči novinárom,” uviedol jeden z organizátorov brnianskeho pochodu Dominik Levíček a dodal, 
že pod sochou Masaryka na Komenského námestí sa doposiaľ zišlo približne 300 ľudí. 

17:57 ŽIAR NAD HRONOM 
17:55 KOŠICE V Košiciach je vyše 5000 ľudí, najprv dav protestujúcich išiel od Vedeckej knižnice k Tescu a 

potom späť k Dolnej bráne. Ľudia kričia: “Do basy, do basy!” a “Dosť bolo Fica!”. Ako prvý vystúpi katolícky kňaz 
Peter Gombita. 

17:48 Silný okamih. Na pódiu sa objavila sestra zavraždeného Jána Kuciaka. “Chcem vám všetkým povedať 
jedno veľé ďakujem. Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno,” hovorí 
mladá žena. 

17:46 BANSKÁ BYSTRICA 
17:45 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi, ktorí prišli na zhromaždenie pod názvom Za slušné 

Slovensko. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. 
Najčastejšie počuť štrnganie kľúčov alebo pokrik “Odstúpiť”. Zhromaždenie sprevádzajú prísne bezpečnostné 
opatrenia. Na pokojný priebeh zhromaždenia vyzvali aj jeho organizátori. 

17:44 Všetkým, ktorí stoja na námestiach, záleží na osude tejto krajiny. Preto Mária Jasenková z organizácie 
Plamienok dnes vyšla a vystúpila na pódiu na bratislavskom Námestí SNP. “Stojím tu ako občan tejto krajiny, ako 
lekár, ktorý sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pracujem v oblasti, ktorú štát nepokrýva,” povedala. To, čo sa 
udialo v posledných týždňoch, keď zomreli dvaja nevinní a ona počula prejavy plné snahy zničiť iných, deštrukcie, 
tak sa rozhodla, že nemôže ostať ľahostajnou. “Myslím si, že táto krajina potrebuje zmenu a ja chcem a verím, že 
všetci chceme, aby ľudia túto krajinu viedli založenú na poctivosti, spravodlivosti, na hodnotách dôležitejších ako 
je moc a peniaze,” pokračovala. Prisľúbila, že svoj život bude aj ďalej stavať na hodnotách čestnosti, pracovitosti 
a ak urobí chybu, skúsi sa z nej poučiť. “Ak to urobí väčšina z nás, verím, že život v našej krajine bude 
radostnejší,” povedala. Ľud po jej prejave skandoval “Do basy!” 

17:43 NOVÉ ZÁMKY 
17:41 NITRA 
17:37 KOŠICE 
17:36 Počas prejavu Diany Majdákovej, ktorá prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie, ľudia začali 

skandovať “Hanba!” Majdáková hovorila o tom, že na Slovensku je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala 



selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne 
obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný život. Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj 
Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:29 PEZINOK K celoslovenským zhromaždeniam Za slušné Slovensko sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom 
námestí sa o 16:00 stretlo viac ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do 
Bratislavy. Informoval o tom Peter Vlasák z referátu vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok. 

17:25 Opatrovateľka dodala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie prežívať. Nízka nezamestnanosť nie 
je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie 
nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. Má strach z toho, že je normálne legálne 
držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych tajomstvách vie človek bez previerky. 
Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 

17:24 Slovo v Bratislave dostávajú zástupcovia zdravotných sestier, opatrovateliek a lekárov. “Koľko z vás 
migruje smerom cez Európu zo stredného Slovenska, aby prežil?” pýta sa opatrovateľka v Rakúsku Bibiana 
Kudziová.. “Čo si myslia o nás ľudia v Európe, to je vizitka našej vlády,” dodala na margo toho, že zahraniční 
klienti si doteraz o nás myslia, že nemáme doma ani žiarovku. 

17:23 TRNAVA 
17:19 Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 

nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:17 Nielen na pódiu, ale aj pod ním možno vidieť známe tváre. 
17:13 Účastníci majú pri sebe vlajky a transparenty s nápismi Za lepšie Slovensko, Smerom k záhube, All for 

Jan. Dnes vystúpia aj rečníci vrátane exkňaza Róberta Bezáka či herca Roba Rotha. 
17:10 Ľudia hromadne skandujú: Dosť bolo Fica. Na pódiu reční Štefan Hríb, ktorý povedal, že za dva týždne 

padlo veľa slov a Slovensko zistilo, že jediný extrémista nie je Marian Kotleba. Je podľa neho desivé, je to hanba, 
že konšpirácie začal šíriť aj jeden ústavný činiteľ. “Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho 
nedokončenom článku,” pokračoval Hríb a pripomenul, že Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi 
Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko 
dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený štát. O tom bol nedokončený článok Jána 
Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

17.05 Oficiálny program na Námestí SNP sa začal. Ľudia spoločne štrngajú kľúčmi. Na pódiu sú organizátori a 
zástupcovia študentov. Vyzvali na vyhýbanie sa výtržnostiam a dodržiavanie pokynov. 

17:03 Očakáva sa, že na Slovensku aj tentokrát zúčastní pochodov viac ako 50-tisíc ľudí. 
16:56 TRNAVA - Pochod Za slušné Slovensko sa pomaly rozbieha aj v ďalších mestách. V Trnave sa zišli 

stovky ľudí. 
16:52 Námestie SNP v Bratislave sa začína zapĺňať. 
Fotografie a videá z pochodov mimo Bratislavy nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk. 
16:45 Študenti podporujú pochod. 
16:40 Na dnešný anti-Sorosov pochod v Bratislave, ktorý organizuje strana Naj, prišlo zhruba desať ľudí. Majú 

tri transparenty s nápismi “Antisorosov pochod” a “Spomienkový pochod”. Od organizátorov zaznelo, že si 
uvedomujú tragédiu, vedia, že strana Smer-SD stratila legitimitu, ale opozícia by bola horšia, lebo v prípade jej 
nástupu hrozí nekontrolovateľná migrácia či zrušenie minimálnej mzdy. Od Michalskej brány idú cez Obchodnú 
ulicu na Hviezdoslavovo námestie. 

16:36 Za slušné Slovensko sa “postavilo” aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si 
uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň 
pochodovali za lepšie Slovensko. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková. 

16.30 Takto to vyzerá na Obchodnej ulici v Bratislave. 
15:20 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto 

založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) 
medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými 
rukami. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné 
zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:00 Na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave okrem iných vystúpia: Šefan Hríb 
(šéfredaktor týždenníka .týždeň), Vlado Crmoman (Iniciatíva slovenských učiteľov), Bibiana Kudziová 
(opatrovateľka v Rakúsku), Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a 
občianskych kolektívov na Slovensku, Robert Roth (SND), Mária Jasenková (Plamienok), Robert Bezák (emeritný 
arcibiskup) a Juraj Benetin (spevák a architekt). 

14:50 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov. 
14:17 Šéfredaktor jediného Ultras portálu informoval, že slovenské Ultras skupiny sa na dnešný protest 

nemobilizujú, teda “včerajšie vyjadrenie prezidenta PZ SR je výmysel a netušíme, odkiaľ k takejto informácii 
prišiel”. “Prípadné nepokoje bude teda treba pripisovať inej komunite. Ktorá to podľa policajných zdrojov bude, to 
nemáme šancu ovplyvniť,” napísal Andrej Zajaček. 

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney. 



Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 
Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Výzva organizátorov! 
Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori 

vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny 
organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na 
akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP. 

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na 
organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu 
na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa 
slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim 
študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. “Teší nás aktivita akademického 
prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné 
teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej 
elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom 
celospoločenských zmien,” uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 

BRATISLAVA 
BANSKÁ BYSTRICA 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
BARDEJOV 
BREZNO 
KOMÁRNO 
KOŠICE 
KRUPINA 
LEVICE 
LEVOČA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LUČENEC 
MARTIN 
NÁMESTOVO 
NITRA 
NOVÁ BAŇA 
NOVÉ ZÁMKY 
PARTIZÁNSKE 
POPRAD 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
PREŠOV 
PRIEVIDZA 
REVÚCA 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
RUŽOMBEROK 
SENICA - Pochod v Senici sa uskutoční 12. marca. 
SKALICA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

ŠAĽA 
TOPOĽČANY 
TRENČÍN 
TRNAVA 
VEĽKÝ KRTÍŠ 
VRÁBLE 
ZABUDIŠOVÁ-BOŠÁCA 
ŽIAR NAD HRONOM 
ŽILINA 



Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 
BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
HONGKONG, Hongkong (Čína) 
KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
LONDÝN, Anglicko 
MNÍCHOV, Nemecko 
NEW YORK, USA 
OBERTAUERN, Rakúsko 
ODENSE, Dánsko 
PRAHA, Česko 
REYKJAVÍK, Island 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 
TARTU, Estónsko 
VANCOUVER, Kanada 
WEYMOUTH, Anglicko 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 

snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

27. ONLINE Slováci opäť vyjdú do ulíc: ZOZNAM miest, najväčšie 

zhromaždenia od revolúcie 
[09.03.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/ONLINE-Slovaci-opat-vyjdu-do-ulic–ZOZNAM-miest–najvacsie-
zhromazdenia-od-revolucie 

 
 

BRATISLAVA - Pochod Postavme sa za slušné Slovensko bude dnes v Bratislave a ďalších mestách u nás aj 
v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Očakáva sa, že tentokrát 
bude ich počet ešte vyšší. 

Slováci spomínali na zavraždeného novinára, v Bratislave 25 tisíc 
Fotografie a videá z pochodov mimo Bratislavy nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk. 
16:56 TRNAVA - Pochod Za slušné Slovensko sa pomaly rozbieha aj v ďalších mestách. 
16:52 Námestie SNP v Bratislave sa začína zapĺňať. 
16:45 Študenti podporujú pochod. 
16:40 Na dnešný anti-Sorosov pochod v Bratislave, ktorý organizuje strana Naj, prišlo zhruba desať ľudí. Majú 

tri transparenty s nápismi “Antisorosov pochod” a “Spomienkový pochod”. Od organizátorov zaznelo, že si 
uvedomujú tragédiu, vedia, že strana Smer-SD stratila legitimitu, ale opozícia by bola horšia, lebo v prípade jej 
nástupu hrozí nekontrolovateľná migrácia či zrušenie minimálnej mzdy. Od Michalskej brány idú cez Obchodnú 
ulicu na Hviezdoslavovo námestie. 

16:36 Za slušné Slovensko sa “postavilo” aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si 
uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň 
pochodovali za lepšie Slovensko. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková. 

16.30 Takto to vyzerá na Obchodnej ulici v Bratislave. 
15:20 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto 

založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) 
medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými 
rukami. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné 
zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 
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15:00 Na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave okrem iných vystúpia: Šefan Hríb 
(šéfredaktor týždenníka .týždeň), Vlado Crmoman (Iniciatíva slovenských učiteľov), Bibiana Kudziová 
(opatrovateľka v Rakúsku), Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a 
občianskych kolektívov na Slovensku, Robert Roth (SND), Mária Jasenková (Plamienok), Robert Bezák (emeritný 
arcibiskup) a Juraj Benetin (spevák a architekt). 

14:50 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov. 
14:17 Šéfredaktor jediného Ultras portálu informoval, že slovenské Ultras skupiny sa na dnešný protest 

nemobilizujú, teda “včerajšie vyjadrenie prezidenta PZ SR je výmysel a netušíme, odkiaľ k takejto informácii 
prišiel”. “Prípadné nepokoje bude teda treba pripisovať inej komunite. Ktorá to podľa policajných zdrojov bude, to 
nemáme šancu ovplyvniť,” napísal Andrej Zajaček. 

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney. 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Výzva organizátorov! 
Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori 

vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny 
organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na 
akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP. 

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na 
organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu 
na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa 
slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim 
študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. “Teší nás aktivita akademického 
prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné 
teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej 
elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom 
celospoločenských zmien,” uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 

BRATISLAVA 
BANSKÁ BYSTRICA 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
BARDEJOV 
BREZNO 
KOMÁRNO 
KOŠICE 
KRUPINA 
LEVICE 
LEVOČA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LUČENEC 
MARTIN 
NÁMESTOVO 
NITRA 
NOVÁ BAŇA 
NOVÉ ZÁMKY 
PARTIZÁNSKE 
POPRAD 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
PREŠOV 
PRIEVIDZA 
REVÚCA 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
RUŽOMBEROK 
SENICA - Pochod v Senici sa uskutoční 12. marca. 



SKALICA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

ŠAĽA 
TOPOĽČANY 
TRENČÍN 
TRNAVA 
VEĽKÝ KRTÍŠ 
VRÁBLE 
ZABUDIŠOVÁ-BOŠÁCA 
ŽIAR NAD HRONOM 
ŽILINA 
Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 
BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
HONGKONG, Hongkong (Čína) 
KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
LONDÝN, Anglicko 
MNÍCHOV, Nemecko 
NEW YORK, USA 
OBERTAUERN, Rakúsko 
ODENSE, Dánsko 
PRAHA, Česko 
REYKJAVÍK, Island 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 
TARTU, Estónsko 
VANCOUVER, Kanada 
WEYMOUTH, Anglicko 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 

snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Minúta po minúte: Slušné Slovensko žiadajú aj v mestách východu 
[09.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Martin Belej] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20777328/minuta-po-minute-slusne-slovensko-ziadaju-aj-v-mestach-vychodu.html 

 
 

V uliciach majú byť tisícky ľudí. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V piatok podvečer čaká Slovensko masívna vlna protestov v rámci občianskej 

akcie Postavme sa za slušné Slovensko. 
Prečítajte si tiež:Minúta po minúte: Deklaráciu nepodpísali, Kiska označil Ficovo konanie za nekorektné 
Po takmer dvoch týždňoch, ktoré uplynuli od nájdenia zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka 

a jeho snúbenky Martiny Kušnírovej, sa Slovensko ocitlo v hlbokej politickej a hodnotovej kríze. 
Už minulý piatok sa uskutočnili pietne zhromaždenia a pochody v uliciach slovenských miest, na ktoré prišli 

desaťtisíce ľudí. 
Politická situácia sa odvtedy značne vyhrotila, v spoločnosti je čoraz väčšia nespokojnosť so stavom a 

spôsobom fungovania štátu. 
Čo žiadajú organizátori 
Aj preto majú organizátori pochodov Postavme sa za slušné Slovensko dve základné požiadavky. 
Prvá je dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti 

medzinárodných vyšetrovateľov. 
Druhá základná požiadavka je nová dôveryhodná vláda, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú 

podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

https://korzar.sme.sk/c/20777328/minuta-po-minute-slusne-slovensko-ziadaju-aj-v-mestach-vychodu.html


Väčšina stretnutí, aj v mestách na východnom Slovensku (Košice, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, 

Levoča, Michalovce, Rožňava a ďalšie), sa začína o 17. hodine, v Bardejove sa stretnú ľudia o 19. hodine. Pietna 
spomienka je od 16.30 aj v Sabinove. 

Obavy z násilností 
Na stretnutia má v maximálnej možnej miere dozerať polícia. 
Jej prezident Tibor Gašpar, ako aj premiér Robert Fico v piatok uviedli, že prijali mimoriadne opatrenia, keďže 

majú zo spravodajských zdrojov informácie o chystaných možných násilnostiach a útokoch na verejné budovy. 
Organizátori sa dištancujú od akéhokoľvek podnecovania násilia a vyzývajú, aby boli ľudia na stretnutiach 

maximálne slušní a tolerantní, nereagovali na provokácie a pri prípadných násilnostiach okamžite kontaktovali 
políciu a organizátorov. 

Na pokojné a slušné správanie sa na mítingoch vyzval popoludní aj prezident Andrej Kiska, neskôr v 
podobnom duchu vystúpil aj premiér Fico. 

Ako vyzerali pietne spomienky pred týždňom 
Pietna spomienka v Prešove 
(61 fotografií) 
Pietna spomienka v Košiciach 
(23 fotografií) 
Pietna spomienka v Poprade 
(12 fotografií) 
Pietna spomienka v Michalovciach 
(8 fotografií) 
Pietna spomienka v Spišskej Novej Vsi 

(12 fotografií) 
Pietna spomienka v Trebišove 
(16 fotografií) 
Vranov: Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú 
(9 fotografií) 
Pietna spomienka v Humennom 
(21 fotografií) 

[Späť na obsah] 

 
 

29. VIDEO Najväčšie zhromaždenia od revolúcie: Silné okamihy, tvrdý odkaz 

ľudí politikom 
[09.03.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/VIDEO-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie–Silne-okamihy–
tvrdy-odkaz-ludi-politikom 

 
 

BRATISLAVA - Protest Postavme sa za slušné Slovensko sa uskutočnil dnes v Bratislave a ďalších mestách 
u nás aj v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a 
jeho priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Tentokrát bol ich 
počet až dvojnásobne vyšší. 

Topky vysielali protest Za slušné Slovensko z bratislavského Námestia SNP. 
22:10 Ďakujeme, že ste s nami situáciu sledovali ONLINE. 
22:00 PRAHA Na pražskej demonštrácii vystúpil aj líder nežnej revolúcie a Verejnosti proti násiliu Fedor Gál, 

ktorý povedal, že o politike v dnešnom svete rozhodujú emócie. “Na Slovensku v tejto chvíli vidím jediného 
politika, ktorý dokáže generovať pozitívne emócie, a to je Andrej Kiska,” povedal Gál. 

21:50 PARÍŽ 
21:21 BARDEJOV pohľadom Petra. 
20:51 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Fotogafie nám poslala Miriam, pohľad na námestie o 18.00 h. 
20:44 Masová účasť na piatkových zhromaždeniach na Slovensku ukazuje na veľmi napätú a vybičovanú 

situáciu v spoločnosti, zhodujú sa politológovia Juraj Marušiak a Michal Horský. Verejnosť tým podľa nich 
politikom rázne odkázala, že to “už takto ďalej nemôže fungovať”. “Účasťou na zhromaždeniach sa zaraďujeme 
ku krajinám vo V4, kde svoj nesúhlas v uliciach vyjadrujú desaťtisíce ľudí,” povedal Horský. 

20:40 PRAHA 
20:38 TRNAVA 
20:31 BANSKÁ BYSTRICA Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo viac ako 4000 ľudí. Je to minimálne raz 

toľko než uplynulý týždeň. Ako odznelo z tribúny, veci sa nikam nepohli, “dnes je zrejmé, že premiér a minister 
vnútra nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v uplynulý piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete”. Preto 
aktivisti pokračujú v občianskych zhromaždeniach a mienia tak robiť, kým nebudú splnené ich požiadavky. 

20:24 BRUSEL Okolo dvesto Slovákov sa stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ, 
aby sa zapojili do protestov pod názvom Podporme slušné Slovensko. Účastníci vzdali úctu zavraždenému 

http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/VIDEO-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie--Silne-okamihy--tvrdy-odkaz-ludi-politikom
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novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martiny Kušnírovej a zopakovali výzvu na zabezpečenie 
medzinárodného vyšetrovania tohto zločinu. 

20:18 Zo spevu hymny na Námestí SNP v Bratislave behajú po chrbte zimomriavky. Atmosféra, ktorú 
Slovensko nezažilo od pádu komunizmu. 

20:04 SKALICA Skalici sa na zhromaždení stretlo na Námestí Slobody približne 600 ľudí, ktorí si v pokoji uctili 
pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Je rok 2018 a Slovensko sa 
ocitá na križovatke. Už nikto nepochybuje, že sa na Slovensku deje niečo zlé. Slovensko je ako dom. Je 
postavený dobre, ale chýba mu dobrý správca. Nájsť sa nám ho podarí iba vtedy, ak obnovíme dôveru jeden voči 
druhému. Až potom môžeme obnoviť dôveru v štát. Je preto nevyhnutné spolupracovať,“ prečítali vo vyhlásení 
organizátori podujatia. 

19:59 Zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej 
činnosti. Informovali o tom policajti na Facebooku.“Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom zhromaždenia 
za to, že zachovali pokoj,” povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Polícia podľa neho 
situáciu v meste stále monitoruje. 

19:58 PREŠOV Na prešovskom zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko vystúpila v piatok podvečer 
matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová z neďalekých Gregoroviec. Apelovala na vyšetrovateľov, aby našli 
skutočných vrahov dcéry Martiny Kušnírovej a jej snúbenca, novinára Jána Kuciaka. Aby vypátrali, kto za týmto 
ohavným činom stál. Poďakovala sa prítomným za spolupatričnosť v ich zármutku a požiadala verejnosť o ďalšiu 
podporu. 

19:55 ŽIAR NAD HRONOM Žiarske Námestie Matice Slovenskej zaplnili odhadom viac ako štyri stovky ľudí. 
Zapálením sviec si zároveň uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku. Na potrebu 
rozoznávať znaky manipulácie a korupcie vo svojom okolí, či zodpovedné poukazovanie nešvárov v spoločnosti 
vo svojom príhovore vyzvala pedagogička Natália Novotná. “Dúfam, že všetci, čo dnes vyšli do ulíc, sú hrdí 
Slováci milujúci túto krajinu a naším spoločným znakom je túžba žiť v štáte, v ktorom sa dodržujú morálne 
princípy spravodlivosti a práva,” prihovorila sa prítomným. 

19:51 NITRA Približne 4000 ľudí všetkých vekových kategórií sa pripojilo v Nitre k iniciatíve Postavme sa za 
slušné Slovensko. Na zhromaždení pred budovou okresného úradu vystúpili so svojimi príhovormi zástupcovia 
spoločenského a kultúrneho života, priatelia i spolupracovníci zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. Podporu organizátorom vyslovili aj zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej absolventmi boli obidve obete vraždy. 

19:49 POPRAD Približne tisícka Popradčanov vyšla v piatok podvečer do ulíc, aby sa zúčastnila na 
zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Na Námestie sv. Egídia prišli ľudia rôzneho veku, 
spoločenského postavenia, v uliciach bolo vidieť veľa rodín s malými deťmi. “Záleží nám hlavne na budúcnosti 
nášho malého syna, aby nemusel odtiaľto utekať a my s ním. Bojíme sa toho, v akej krajine bude vyrastať. Naša 
krajina ide momentálne veľmi zlým smerom, máme veľké obavy, čo to tu bude, keď na každom kroku sa stretnete 
s korupciou,” konštatovala Popradčanka Ingrid Mlčochová. 

19:43 Pred Úradom vlády SR v Bratislave už ostalo len niekoľko desiatok ľudí, ktorí skandujú invektívy na 
premiéra Roberta Fica, jeho asistentku Máriu Troškovú aj stranu Smer. Na mieste už funguje aj doprava. K 
žiadnym incidentom pred sídlom premiéra neprišlo. 

19:42 MICHALOVCE V metropole Zemplína sa zišli na zhromaždení nielen domáci. Podľa organizátorov prišli 
túto myšlienku podporiť aj obyvatelia okolitých miest. Ich odhady sa pohybovali okolo tisícky ľudí. K mestskej 
radnici prichádzali postupne. Niektorí z nich mali v rukách aj transparenty s nápismi “do basy”, “Slovensko ovláda 
politicko-komunistická finančná mafia” alebo “budíček”. Organizátori hneď na začiatku vyzvali prítomných, aby bol 
pochod pokojný. 

19:40 BARCELONA Fotografie poslal Tomáš. 
19:38 KOŠICE Protest sa skončil niekoľko minút po 19.00 h. Ukončili ho hymnou a ľudia pokojne idú domov. 

Podľa mnohých sa vraj protestu zúčastnilo okolo 10-tisíc ľudí. Protest bol pokojný bez incidentov. 
19:36 Aj v upršanom počasí sa v Londýne zišli 400 stovky Slovákov. 
19:33 Fotografia z LEVÍC od Milana. 
19:31 TRENČÍN Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali účastníci 

zhromaždenia na Mierovom námestí v Trenčíne. Podľa jeho organizátorky Klaudie Brázdilovej sa na námestí 
vystriedalo okolo 2500 ľudí. “Apelujeme na orgány činné v trestnom konaní, aby vyšetrili vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. Vyzývame politických predstaviteľov, aby rešpektovali médiá ako základný pilier demokracie. 
Teším sa z takejto účasti, nepredpokladali sme, že príde toľko ľudí. Ale aj keby ich prišlo iba 100, má to význam,” 
doplnila Brázdilová. 

19:28 PRIEVIDZA Dva odkazy smerom k verejnosti odzneli na Námestí slobody v Prievidzi, a to “žime čestne” 
a “bojujme s konšpiráciami”. Do centra mesta si ich prišlo vypočuť viac ako 1500 ľudí všetkých vekových 
kategórií. 

19:25 ŽILINA Tisíce ľudí prišli na zhromaždenie na Mariánske námestie v Žiline. Zhromaždenie sa krátko po 
17. hodine presunulo z Mariánskeho námestia na Námestie Andreja Hlinku, kde vystúpil napríklad slovenský 
herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček či držiteľka ocenenia Biela vrana Zuzana Hlávková. Tá sa prihovorila 
najmä mladým ľuďom. „My sme ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších 
korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, 
že tráva je fialová a voda suchá,“ povedala. 

19:23 KOŠICE V Košiciach ľudia štrngajú kľúčmi a skandujú “Dosť bolo Fica!”. 
19:18 LONDÝN, KODAŇ Do ulíc vyšli aj Slováci v Londýne a Kodani. V Londýne sa pred veľvyslanectvom SR 

zhromaždilo približne 400 ľudí a protest sa začal čítaním listu od Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára 



Jána Kuciaka, vysvetlil spoluorganizátor tamojšieho pochodu Milan Urbaník. V Kodani sa do ulíc vybralo približne 
250 Slovákov. Peter Šoka, jeden z organizátorov v dánskej metropole pri tejto príležitosti povedal, že ho “teší, ale 
zároveň mrzí takáto vysoká účasť, pretože to niečo vypovedá o našej krajine, ak z nej musia ľudia kvôli 
nevyhovujúcim podmienkam odchádzať do zahraničia”. 

19:16 Video z protestu v Bratislave. Podľa médií sa tu zišlo až 30-tisíc demonštrantov. 
19:13 DUBLIN Takéto foto nám poslal Ján. 
19:12 TRNAVA Zhruba 2500 Trnavčanov prišlo v piatok na Trojičné námestie podporiť zhromaždenie 

Postavme sa za slušné Slovensko. Míting moderovali herci trnavského divadla, úlohy sa ujal zástupca mladšej 
generácie Tomáš Vravník. Vyzval všetkých, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore, aby sa správali zodpovedne 
a vážili každé slovo. 

19:10 ROŽŇAVA Pamiatku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej si na Námestí baníkov v Rožňave počas piatkového zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné 
Slovensko uctilo približne 400 ľudí. “Myslíme si, že vyjadrenie občianskeho postoja v demokratickej krajine v 
Európskej únii je niečo také samozrejmé v situácii, ktorá je dnes na Slovensku, že sme nezaváhali ani na 
sekundu a prišlo nám to prirodzené,” uviedol spoluorganizátor zhromaždenia Radoslav Kovács. 

19:07 KOŠICE Vystúpil aj teológ Michal Havran a na mítingu prečítali list brata Jána Kuciaka - Jozefa. Vyzval 
v ňom ľudí, aby sa vydali cestou pokojnej zmeny, lebo dobro sa dá dosiahnuť iba pokojom. 

19:06 KRUPINA Vyše 200 ľudí prišlo v piatok podvečer na Svätotrojičné námestie v Krupine, aby zapálili 
sviečku za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu a vypočuli si príhovory niekoľkých ľudí, ktorí o to 
organizátorov požiadali. Na úvod miestny farár vyzval ľudí na zmierenie a pomodlil sa za zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Ľudia počas jeho príhovoru zapaľovali pri schodoch mestského 
úradu sviečky. 

19:04 “Posielam fotku z dnešného pochodu Za slušné Slovensko v Prievidzi. Odhadom bolo pritomných cca 
1000 ľudí,” napísal nám Juraj. 

18:54 ŠAĽA Svoj názor na vraždu novinára a súčasné spoločensko-politické dianie prišli vyjadriť aj ľudia v 
Šali. 

18:50 Po skončení zhromaždenia na Námestí SNP sa pred Úradom vlády SR zoskupilo niekoľko stoviek 
účastníkov, ktorí protestujú pred sídlom premiéra Roberta Fica a kričia “Do basy!” a “Dosť bolo Fica”. So sebou si 
priniesli transparenty, atmosféra je zatiaľ bez incidentov. Premiér Fico ešte dnes predpoludním po stretnutí 
Bezpečnostnej rady SR informoval, že majú informácie o možných útokoch na niektoré štátne budovy. Na 
bratislavskom Námestí slobody bolo zatiaľ počuť dva výbuchy, pravdepodobne delobuchy 

UPOZORNENIE! Video obsahuje vulgarizmy 
18:49 ŽILINA Túto fotografiu nám zaslal zo služobnej cesty v Žiline čitateľ Martin. Dodal, niejemitojedno. 
18:45 SKALICA 
18:44 KOŠICE Vystúpila spisovateľka Juliana Sokolová a ubezpečila, že na vraždu Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice nikdy nezabudnú a pravda musí vyjsť najavo. 
18:41 MICHALOVCE 
18:34 “Zasielam foto z BA pochodu, kedy na striebornej dodávke niekto rozbil aj predné aj zadné bočné okno. 

Stála na Kamennom pri hoteli Kyjev,” napísal nám čitateľ. 
18:19 KOŠICE “Pravda sa zabiť nedá,“ povedal v emotívnom prejave kňaz Peter Gombita a vyzval ľudí, aby 

boli pokojní. 
18:09 ŽILINA 
18:08 SKALICA 
18:07 Organizátori zhodnotili, že zhromaždenie bolo pokojné. Poprosili zúčastnených, aby sa ani na konci 

nedali vyprovokovať a pokojne sa rozišli domov. Na záver zneli slová vďaky zo strany zúčastnených 
organizátorom. “Ďakujeme,” skandoval dav. 

18:05 Bratislavské zhromaždenie Za lepšie Slovensko ukončil spevák Juraj Benetin spievaním hymny. Ľudia 
počas spievania zapli telefóny a osvetlili celé Námestie SNP. Po hymne nasledoval potlesk, ľudia opäť štrngali 
kľúčmi a skandovali “Dosť bolo Fica!” 

18.04 PRAHA Martin Poliačik zverejnil na FB foto z Prahy. Pred slovenskou ambasádou stálo asi 500 ľudí. 
18:01 MICHALOVCE 
18:00 Bývalý arcibiskup Róbert Bezák nevidí rozhnevaných, ale odhodlaných ľudí. Pozdravil Bélu Bugára, 

Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. “Pozdravujem ich. Nech 
rozmýšľajú,” povedal Bezák. Pýtal sa, či guľka do hlavy a srdca bolo posolstvo pre ostatných, aby sme sa 
nestarali. “Pýtal som sa študentov, či človek má nastaviť vlastný život pre právo, pravdu a spravodlivosť. Po chvíli 
mlčania mi povedali, že nie. Život potrebuje právo, pravdu a spravodlivosť,” povedal Bezák. “Janko a Martinka 
ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť povzbudí k životu, že smrť v 
nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti,” dodal Bezák s tým, že Kuciak s Kušnírovou sú hrdinami Slovenska. 

17:58 PREŠOV 
17:57 Bratislavská polícia úplne uzavrela pre motorové vozidlá Špitálsku, Dunajskú a Štúrovu ulicu i Kamenné 

námestie. “K úplnému uzavretiu došlo pre veľký počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na zhromaždení,” povedal 
bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Ľudia by podľa polície nemali na svoj presun využívať 
centrum mesta, radí zvoliť iné trasy. “Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky 
dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie,” uviedol Szeiff. 

17:58 PRAHA, BRNO Pochodov za slušnosť sa zúčastnili stovky ľudí v aj v susednom Česku. V Prahe si 
demonštranti, ktorí sa zišli pred budovou veľvyslanectva SR, priniesli aj transparenty so slovami: “Za naše deti, 
ktoré hľadajú pravdu za mamy.” V Brne sa pochoduje nielen za slušnosť na Slovensku, ale aj v Česku. 



“Atmosféra je plná nádeje. Zatiaľ je to pokojné, ale pokojné neznamená tiché. Je potrebné sa dôrazne ohradiť 
proti tomu, čo sa momentálne deje, či už ide o vraždu Jána Kuciaka na Slovensku alebo vyjadrenia určitých 
českých politikov voči novinárom,” uviedol jeden z organizátorov brnianskeho pochodu Dominik Levíček a dodal, 
že pod sochou Masaryka na Komenského námestí sa doposiaľ zišlo približne 300 ľudí. 

17:57 ŽIAR NAD HRONOM 
17:55 KOŠICE V Košiciach je vyše 5000 ľudí, najprv dav protestujúcich išiel od Vedeckej knižnice k Tescu a 

potom späť k Dolnej bráne. Ľudia kričia: “Do basy, do basy!” a “Dosť bolo Fica!”. Ako prvý vystúpi katolícky kňaz 
Peter Gombita. 

17:48 Silný okamih. Na pódiu sa objavila sestra zavraždeného Jána Kuciaka. “Chcem vám všetkým povedať 
jedno veľé ďakujem. Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno,” hovorí 
mladá žena. 

17:46 BANSKÁ BYSTRICA 
17:45 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi, ktorí prišli na zhromaždenie pod názvom Za slušné 

Slovensko. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. 
Najčastejšie počuť štrnganie kľúčov alebo pokrik “Odstúpiť”. Zhromaždenie sprevádzajú prísne bezpečnostné 
opatrenia. Na pokojný priebeh zhromaždenia vyzvali aj jeho organizátori. 

17:44 Všetkým, ktorí stoja na námestiach, záleží na osude tejto krajiny. Preto Mária Jasenková z organizácie 
Plamienok dnes vyšla a vystúpila na pódiu na bratislavskom Námestí SNP. “Stojím tu ako občan tejto krajiny, ako 
lekár, ktorý sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pracujem v oblasti, ktorú štát nepokrýva,” povedala. To, čo sa 
udialo v posledných týždňoch, keď zomreli dvaja nevinní a ona počula prejavy plné snahy zničiť iných, deštrukcie, 
tak sa rozhodla, že nemôže ostať ľahostajnou. “Myslím si, že táto krajina potrebuje zmenu a ja chcem a verím, že 
všetci chceme, aby ľudia túto krajinu viedli založenú na poctivosti, spravodlivosti, na hodnotách dôležitejších ako 
je moc a peniaze,” pokračovala. Prisľúbila, že svoj život bude aj ďalej stavať na hodnotách čestnosti, pracovitosti 
a ak urobí chybu, skúsi sa z nej poučiť. “Ak to urobí väčšina z nás, verím, že život v našej krajine bude 
radostnejší,” povedala. Ľud po jej prejave skandoval “Do basy!” 

17:43 NOVÉ ZÁMKY 
17:41 NITRA 
17:37 KOŠICE 
17:36 Počas prejavu Diany Majdákovej, ktorá prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie, ľudia začali 

skandovať “Hanba!” Majdáková hovorila o tom, že na Slovensku je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala 
selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne 
obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný život. Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj 
Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:29 PEZINOK K celoslovenským zhromaždeniam Za slušné Slovensko sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom 
námestí sa o 16:00 stretlo viac ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do 
Bratislavy. Informoval o tom Peter Vlasák z referátu vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok. 

17:25 Opatrovateľka dodala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie prežívať. Nízka nezamestnanosť nie 
je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie 
nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. Má strach z toho, že je normálne legálne 
držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych tajomstvách vie človek bez previerky. 
Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 

17:24 Slovo v Bratislave dostávajú zástupcovia zdravotných sestier, opatrovateliek a lekárov. “Koľko z vás 
migruje smerom cez Európu zo stredného Slovenska, aby prežil?” pýta sa opatrovateľka v Rakúsku Bibiana 
Kudziová.. “Čo si myslia o nás ľudia v Európe, to je vizitka našej vlády,” dodala na margo toho, že zahraniční 
klienti si doteraz o nás myslia, že nemáme doma ani žiarovku. 

17:23 TRNAVA 
17:19 Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 

nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:17 Nielen na pódiu, ale aj pod ním možno vidieť známe tváre. 
17:13 Účastníci majú pri sebe vlajky a transparenty s nápismi Za lepšie Slovensko, Smerom k záhube, All for 

Jan. Dnes vystúpia aj rečníci vrátane exkňaza Róberta Bezáka či herca Roba Rotha. 
17:10 Ľudia hromadne skandujú: Dosť bolo Fica. Na pódiu reční Štefan Hríb, ktorý povedal, že za dva týždne 

padlo veľa slov a Slovensko zistilo, že jediný extrémista nie je Marian Kotleba. Je podľa neho desivé, je to hanba, 
že konšpirácie začal šíriť aj jeden ústavný činiteľ. “Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho 
nedokončenom článku,” pokračoval Hríb a pripomenul, že Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi 
Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko 
dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený štát. O tom bol nedokončený článok Jána 
Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

17.05 Oficiálny program na Námestí SNP sa začal. Ľudia spoločne štrngajú kľúčmi. Na pódiu sú organizátori a 
zástupcovia študentov. Vyzvali na vyhýbanie sa výtržnostiam a dodržiavanie pokynov. 

17:03 Očakáva sa, že na Slovensku aj tentokrát zúčastní pochodov viac ako 50-tisíc ľudí. 



16:56 TRNAVA - Pochod Za slušné Slovensko sa pomaly rozbieha aj v ďalších mestách. V Trnave sa zišli 
stovky ľudí. 

16:52 Námestie SNP v Bratislave sa začína zapĺňať. 
Fotografie a videá z pochodov mimo Bratislavy nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk. 
16:45 Študenti podporujú pochod. 
16:40 Na dnešný anti-Sorosov pochod v Bratislave, ktorý organizuje strana Naj, prišlo zhruba desať ľudí. Majú 

tri transparenty s nápismi “Antisorosov pochod” a “Spomienkový pochod”. Od organizátorov zaznelo, že si 
uvedomujú tragédiu, vedia, že strana Smer-SD stratila legitimitu, ale opozícia by bola horšia, lebo v prípade jej 
nástupu hrozí nekontrolovateľná migrácia či zrušenie minimálnej mzdy. Od Michalskej brány idú cez Obchodnú 
ulicu na Hviezdoslavovo námestie. 

16:36 Za slušné Slovensko sa “postavilo” aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si 
uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň 
pochodovali za lepšie Slovensko. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková. 

16.30 Takto to vyzerá na Obchodnej ulici v Bratislave. 
15:20 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto 

založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) 
medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými 
rukami. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné 
zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:00 Na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave okrem iných vystúpia: Šefan Hríb 
(šéfredaktor týždenníka .týždeň), Vlado Crmoman (Iniciatíva slovenských učiteľov), Bibiana Kudziová 
(opatrovateľka v Rakúsku), Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a 
občianskych kolektívov na Slovensku, Robert Roth (SND), Mária Jasenková (Plamienok), Robert Bezák (emeritný 
arcibiskup) a Juraj Benetin (spevák a architekt). 

14:50 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov. 
14:17 Šéfredaktor jediného Ultras portálu informoval, že slovenské Ultras skupiny sa na dnešný protest 

nemobilizujú, teda “včerajšie vyjadrenie prezidenta PZ SR je výmysel a netušíme, odkiaľ k takejto informácii 
prišiel”. “Prípadné nepokoje bude teda treba pripisovať inej komunite. Ktorá to podľa policajných zdrojov bude, to 
nemáme šancu ovplyvniť,” napísal Andrej Zajaček. 

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney. 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Výzva organizátorov! 
Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori 

vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny 
organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na 
akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP. 

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na 
organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu 
na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa 
slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim 
študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. “Teší nás aktivita akademického 
prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné 
teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej 
elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom 
celospoločenských zmien,” uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 
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Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 
BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
HONGKONG, Hongkong (Čína) 
KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
LONDÝN, Anglicko 
MNÍCHOV, Nemecko 
NEW YORK, USA 
OBERTAUERN, Rakúsko 
ODENSE, Dánsko 
PRAHA, Česko 
REYKJAVÍK, Island 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 
TARTU, Estónsko 
VANCOUVER, Kanada 
WEYMOUTH, Anglicko 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 

snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

30. ONLINE: Ľudia vyjdú do ulíc. Zoberte si kľúče, vyzvali organizátori 
[09.03.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 



 
https://www.ta3.com/clanok/1123505/online-ludia-vyjdu-do-ulic-zoberte-si-kluce-vyzvali-organizatori.html 

 
 

Slovensko sa po vražde novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej zmieta vo vážnej politickej 
kríze. Vynorili sa podozrenia z prepojenia politiky a mafie, vláda Roberta Fica sa otriasa a do verejnej debaty sa 
po 20 rokoch vrátil George Soros. V desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí zorganizovali pochody, ktoré 
žiadajú slušné Slovensko. Ich priebeh s vami sledujeme online. 

11:35 Americký finančný špekulant George Soros chce zvrhnúť aj slovenskú vládu premiéra Roberta Fica, 
ktorá je proti migrácii, konštatovali v piatok viaceré maďarské médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána. 

Denník Magyar Idők napísal, že vraždu slovenského novinára zneužívajú “sorosovci” na podlé politické hry. 
Najdôležitejším človekom amerického špekulanta je vraj prezident Andrej Kiska. Protivládne protesty organizujú 
ľudia, ktorí sú evidentne zo Sorosových kruhov, tvrdí denník 

11:25 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker potvrdil, že medzi priateľmi na sociálnej sieti mal Antonina 
Vadalu - talianskeho podnikateľa z článku zavraždeného novinára. Nepozná ho však osobne a medzi priateľmi 
má tisícky ľudí. V súvislosti s aktuálnymi podozreniami sa ho rozhodol z priateľov odobrať a nechá si v profile len 
tých, ktorých pozná. 

10:55 Organizátori vyzývajú ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali 
pokyny organizátorov a polície. „Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale 
ihneď sa obrátili na organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuje organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. 
Prosíme ľudí, ktorí prídu na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu 
štrngať. Veríme, že sa slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

10:23 Polícia zrealizuje v súvislosti s piatkovými zhromaždeniami s názvom Za slušné Slovensko mimoriadne 
bezpečnostné opatrenia, aby bol ich priebeh pokojný. “Máme taktiež informácie, že sa chcú zapojiť fanúšikovia 
niektorých futbalových klubov, najmä tí ultra,” varoval policajný prezident Tibor Gašpar.V Bratislave sa treba 
pripraviť na dopravné obmedzenia, zhruba od 16:30 na Námestí SNP a v okolitých uliciach. 

10:20 Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc okrem Bratislavy aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Námestove, Nových Zámkoch, Trnave, Trenčíne, Partizánskom, Pezinku, Prievidzi, Prešove, 
Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, 

Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 

Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku 
Kaprun. 

10:15 Premiér na dnešné predpoludnia zvolal bezpečnostnú radu štátu. Dôvody oficiálne jasné nie sú, zrejme 
pôjde o avizované protesty. 

10:10 Dnes na Slovensku končí pracovná cesta delegácie poslancov z europarlamentu, ktorí prišli v súvislosti 
s vraždou. 

10:00 Hlavný protest sa uskutoční na bratislavskom námestí SNP dnes od 17:00. Organizátori požadujú 
“dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov” a “novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z 
korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.” 

09:55 Prečítajte si celé znenie deklarácie: 
09:45 Na poludnie je naplánované stretnutie prezidenta Andreja Kisku s premiérom Robertom Ficom a s 

predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom je upokojiť napätie. 
“Prezident Andrej Kiska doručil návrh spoločnej deklarácie predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a 

predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorá by mala pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a 
schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Prezident ocenil, že predseda národnej rady privítal túto deklaráciu. 
Keďže neprišli žiadne pripomienky, dnes prezident pôjde na Hrad a očakáva podpísanie spoločného vyhlásenia,” 
uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Slováci dnes opäť vyjdú do ulíc: ZOZNAM miest, najväčšie zhromaždenia 

od revolúcie 
[09.03.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/Slovaci-dnes-opat-vyjdu-do-ulic–ZOZNAM-miest–najvacsie-
zhromazdenia-od-revolucie 

 
 

BRATISLAVA - Pochod Postavme sa za slušné Slovensko bude dnes v Bratislave a ďalších mestách u nás aj 
v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 

https://www.ta3.com/clanok/1123505/online-ludia-vyjdu-do-ulic-zoberte-si-kluce-vyzvali-organizatori.html
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/Slovaci-dnes-opat-vyjdu-do-ulic--ZOZNAM-miest--najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/Slovaci-dnes-opat-vyjdu-do-ulic--ZOZNAM-miest--najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie


priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Očakáva sa, že tentokrát 
bude ich počet ešte vyšší. 

Slováci spomínali na zavraždeného novinára, v Bratislave 25 tisíc 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Rektorské voľno vyhlásila na piatok Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Popoludní sa nebude 
vyučovať ani na Ekonomickej univerzite v Bratislave, k výzve “Za slušné Slovensko” sa pripojí aj Univerzita 
Komenského (UK) v Bratislave. Po 13.00 h sa nebude učiť ani na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika či na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Popoludní budú mať voľno aj študenti Pedagogickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Podporu organizátorom vyslovila aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Uvedomujeme 
si vážnosť súčasnej situácie stratou dôvery v tento štát o to viac, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli našimi 
absolventmi. Podporujeme piatkové zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko,“ informovalo vedenie 
fakulty. Rektor univerzity Ľubomír Zelenický udelil rektorské voľno na piatok od 13. hodiny s cieľom umožniť 
študentom i zamestnancom slobodne vyjadriť svoj názor na organizovaných občianskych zhromaždeniach. 
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ŽILINA 
Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 



BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
HONGKONG, Hongkong (Čína) 
KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
LONDÝN, Anglicko 
MNÍCHOV, Nemecko 
NEW YORK, USA 
OBERTAUERN, Rakúsko 
ODENSE, Dánsko 
PRAHA, Česko 
REYKJAVÍK, Island 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 
TARTU, Estónsko 
VANCOUVER, Kanada 
WEYMOUTH, Anglicko 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 

snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Autor kníh Jano a Čenkovej deti Fraňo Kráľ sa narodil v USA 
[09.03.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;zdroj: TASR;Foto: wikimedia.org] 

 
http://www.info.sk/sprava/143081/autor-knih-jano-a-cenkovej-deti-frano-kral-sa-narodil-v-usa/ 

 
 

Spisovateľ Fraňo Kráľ sa narodil pred 115 rokmi 9. marca v USA. Jeho diela sa stali súčasťou zlatého fondu 
slovenskej literatúry pre deti a mládež. 

Spisovateľ, učiteľ a politický pracovník Fraňo Kráľ, ktorého najznámejšími a zároveň najvýznamnejšími 
dielami sú romány pre deti a mládež Čenkovej deti a Jano sa narodil pred 115 rokmi 9. marca v USA. 

Patril k prvým predstaviteľom socialistického realizmu na Slovensku. „Ak som začal písať tak, ako som písal, 
to preto, že sa v prostredí, v ktorom som vyrastal, neužíva dar jazyka na daromnicu,“ vyznal sa uznávaný 
medzivojnový básnik. Do dejín slovenskej literatúry sa zapísal najmä autobiografickou prózou Jano a knihou 
Čenkovej deti. 

Fraňo Kráľ sa narodil 9. marca 1903 v meste Barton v americkom štáte Ohio do rodiny slovenského 
vysťahovalca Michala Kráľa a jeho manželky Evy. Prvé dva roky svojho života prežil na americkom kontinente, 
potom sa spoločne s matkou a súrodencami vrátil na územie dnešného Slovenska do Smrečian. V roku 1925 
zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Počas vojenskej služby u mladého Fraňa Kráľa prepukla 

tuberkulóza, s ktorou bojoval po celý život. Liečil sa v Tatranských Matliaroch, neskôr v sanatóriu v Prosečnici na 
Sázave v Čechách. Po prepustení zo sanatória začal pracovať ako učiteľ v Okoličnom. Pre jeho ľavicové názory 
ho prekladali z jednej školy na druhú: do Kováčoviec, Peťova, Kružného, Vyššej Slanej, Piesku pri Modre, až v 
roku 1931 natrvalo zakotvil v Bratislave. Pre šírenie komunistickej ideológie bol v roku 1939 predčasne 
penzionovaný (mal vtedy 36 rokov). 

V období vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) sa Fraňo Kráľ zapojil do ilegálneho hnutia a druhého 
československého odboja, po druhej svetovej vojne pracoval na Povereníctve školstva, bol poslancom Slovenskej 
národnej rady (SNR), členom predsedníctva Zväzu československých spisovateľov a členom Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS). V roku 1953 mu udelili titul národný umelec. 

Počiatky literárnej činnosti Fraňa Kráľa siahajú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal 
a publikoval svoje prvé verše. Vo svojom básnickom debute s názvom Čerň na palete (1930) sa prihlásil k prúdu 
proletárskej poézie. Jej protipól predstavuje optimistická a radosti plná zbierka Balt (1931), ktorej námetom mu 
bola letná dovolenka pri Baltickom mori. Svoje najzrelšie básnické dielo Pohľadnice (1936) venoval Kráľ 
problematike vysťahovalectva, hospodárskej kríze i hrozbe fašizmu. Jeho povojnovú zbierku Z noci do úsvitu 
(1945) už poznačil schematizmus. 

V románoch zachytil Fraňo Kráľ spoločenské a politické pomery Slovenska medzi svetovými vojnami; spojil v 
nich dokumentárnosť s lyrickými výrazovými prostriedkami. Pre román Cesta zarúbaná z roku 1934 je typická 
reportážnosť a tendenčnosť, ktorými sa vyznačovali socialisticko-realistické diela. Povojnový román Stretnutie 
(1945) s protifašistickou tematikou je psychologicky prekreslenejší. 

http://www.info.sk/sprava/143081/autor-knih-jano-a-cenkovej-deti-frano-kral-sa-narodil-v-usa/


Okrem tvorby pre dospelých sa venoval aj tvorbe pre deti a mládež. Vrcholom Kráľovej tvorby je 
autobiografická próza Jano (1931), v ktorej autor skĺbil vlastné zážitky z neľahkého detstva so znalosťou detskej 
psychológie, a kniha Čenkovej deti (1932), otrasné svedectvo biedy z medzivojnového obdobia na Slovensku. 
Obidve diela sa stali súčasťou zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež. Vyšli vo viacerých prekladoch 
do svetových jazykov. 

Spisovateľ Fraňo Kráľ zomrel na následky tuberkulózy 3. januára 1955 v Bratislave. 
Posmrtne vyšiel výber z úvah o jeho vlastných učiteľských skúsenostiach Fraňo Kráľ učiteľom (1961). 
Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, zdroj: TASR, Foto: wikimedia.org 

[Späť na obsah] 

 
 

33. ONLINE: Ľudia vyjdú do ulíc, na Hrade sa stretne Kiska, Danko a Fico 
[09.03.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1123505/online-ludia-vyjdu-do-ulic-na-hrade-sa-stretne-kiska-danko-a-
fico.html 

 
 

Slovensko sa po vražde novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej zmieta vo vážnej politickej 
kríze. Vynorili sa podozrenia z prepojenia politiky a mafie, vláda Roberta Fica sa otriasa a do verejnej debaty sa 
po 20 rokoch vrátil George Soros. V desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí zorganizovali pochody, ktoré 
žiadajú slušné Slovensko. Ich priebeh s vami sledujeme online. 

10:23 Polícia zrealizuje v súvislosti s piatkovými zhromaždeniami s názvom Za slušné Slovensko mimoriadne 
bezpečnostné opatrenia, aby bol ich priebeh pokojný. “Máme taktiež informácie, že sa chcú zapojiť fanúšikovia 
niektorých futbalových klubov, najmä tí ultra,” varoval policajný prezident Tibor Gašpar.V Bratislave sa treba 
pripraviť na dopravné obmedzenia, zhruba od 16:30 na Námestí SNP a v okolitých uliciach. 

10:20 Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc okrem Bratislavy aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Námestove, Nových Zámkoch, Trnave, Trenčíne, Partizánskom, Pezinku, Prievidzi, Prešove, 
Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej 
Novej Vsi, Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu 

Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, 
Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

10:15 Premiér na dnešné predpoludnia zvolal bezpečnostnú radu štátu. Dôvody oficiálne jasné nie sú, zrejme 
pôjde o avizované protesty. 

10:10 Dnes na Slovensku končí pracovná cesta delegácie poslancov z europarlamentu, ktorí prišli v súvislosti 
s vraždou. 

10:00 Hlavný protest sa uskutoční na bratislavskom námestí SNP dnes od 17:00. Organizátori požadujú 
“dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov” a “novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z 
korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.” 

09:55 Prečítajte si celé znenie deklarácie: 
09:45 Na poludnie je naplánované stretnutie prezidenta Andreja Kisku s premiérom Robertom Ficom a s 

predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom je upokojiť napätie. 
“Prezident Andrej Kiska doručil návrh spoločnej deklarácie predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a 

predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorá by mala pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a 
schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Prezident ocenil, že predseda národnej rady privítal túto deklaráciu. 
Keďže neprišli žiadne pripomienky, dnes prezident pôjde na Hrad a očakáva podpísanie spoločného vyhlásenia,” 
uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Víťazstvo červeno-bielych v Handlovej 
[09.03.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20777100/vitazstvo-cerveno-bielych-v-handlovej.html 

 
 

Komárno môže zabojovať o piatu priečku. 
EUROVIA SBL 
34.kolo 
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MBK Handlová – MBK Rieker Com-Therm Komárno 77:85 (19:24, 19:23, 25:13, 14:25) 
Prvá štvrtina mala vyrovnaný priebeh. Hostia boli v jej značnej časti v miernom náskoku, ktorý si aj udržali do 

konca úvodnej desaťminútovky. Obuvníci v druhej časti hry chytili pevnejšie opraty do svojich rúk a na veľkú 
prestávku si vypracovali solídny náskok. V tretej štvrtine predviedli hostia niekoľko veľmi zbrklých, nepripravených 
akcií, čo domáci vedení neúnavným Haviarom využili a pred treťou štvrtinou boli oni v trojbodovom náskoku. 
Komárňania sa však pred štvrtou štvrtinou zmobilizovali, vrátili sa ku svojej hre z prvých dvoch štvrtín a zápas 
doviedli do víťazného konca. 

TH: 24/19 – 22/17, Fauly: 22 – 28, Trojky: 6 – 8, Rozhodovali: Fuska, Sirocký, Izák 
Komárno: Bowman 20, Miloševič 14, Tomič 13, Vu. Djordjevič 12, J. Jackson 4 (Hoferica 11, Adams a 

Jankovič po 4, Stojanov 3) 
Povedali po zápase 
Miloš Šporar, tréner Komárna: „Som rád, že sme zvíťazili, no mrzí ma, že sme sa opäť na dva body poriadne 

nadreli. V poslednej dobe sa stáva pravidlom, že si sami skomplikujeme zápas, ktorý by mal byť našou jasnou 
záležitosťou. Verím, že v play off sa náš obraz zmení.“ 

Lukáš Hoferica, hráč Komárna: „Prvý polčas bol z našej strany dobrý a vyhrali sme ho o deväť bodov. V 
druhom polčase sme začali hrať zbrklo, ale som rád, že sme nezložili zbrane a zápas priviedli do víťazného 
konca.“ 

Ostatné výsledky: Žilina - Svit 75:107, Košice - Inter 85:71, SNV - Prievidza 83:94, Karlovka - Levice 69:95. 
Tabuľka 
1.Inter Bratislava 34 25 4 0 5 3201:2643 63 
2.KB Košice 34 25 0 1 8 3228:2774 59 
3.Patrioti Levice 34 24 1 0 9 3018:2682 59 
4.BC Prievidza 34 23 0 3 8 3083:2652 57 
5.BK Svit 34 20 0 0 14 3079:2844 54 
6.MBK Komárno 34 18 2 1 13 2901:2829 54 
7.Karlovka Bratislava 34 11 0 0 23 2647:2831 45 
8.MBK Handlová 34 8 0 0 26 2624:3197 42 
9.Žilina 34 5 0 2 27 2677:3356 39 
10.Spišská Nová Ves 34 3 1 1 29 2591:3241 38 

Program 35.kola: 10.3. Prievidza - Levice, Svit - Košice, Inter - SNV, Handlová - Karlovka, Komárno - Žilina. 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Organizátori zhromaždenia za slušné Slovensko zverejnili program 
[09.03.2018; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Spravodajstvo; 00:00; Andrej Luprich] 

 
https://mytrencin.sme.sk/c/20776928/organizatori-zhromazdenia-za-slusne-slovensko-zverejnili-
program.html 

 
 

Organizátori zverejnili podrobný program zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko. 
Účasť na sociálnej sieti v Trenčíne potvrdila necelá tisícka ľudí, ďalších 1 800 ľudí sa o akciu zaujíma. 
TRENČÍN. Organizátori dnešného protestu s názvom Postavme sa za lepšie Slovensko zverejnili program 

dnešnej akcie. 
Oproti minulotýždňovej akcii zaznejú aj prejavy a krátke hudobné vystúpenie. 
Spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú v Trenčíne, piatok 2. marca 2018 
(26 fotografií) 
Účasť na sociálnej sieti v Trenčíne potvrdila necelá tisícka ľudí, ďalších 1 800 ľudí sa o akciu zaujíma. 
Zhromaždenie sa začne o 17.00 hodine na Mierovom námestí v Trenčíne, ako prvé vyjadria svoje stanovisko 

a podmienky pre vládu organizátori podujatia, ktorí upozorňujú, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 
Prečítajte si tiež:Organizátorka protestu v Trenčíne: Vražda novinára nás nakopla. Situácia je vyhrotená 
Nasledovať bude minúta ticha za zavraždených Jána 
Pochod Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca v piatok 
Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ohlásili pokračovanie pod názvom Postavme 

sa za slušné Slovensko aj tento piatok 
Ide o apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu 
Z väčších miest sa zatiaľ zapojili Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin, Nitra, Poprad, Považská 

Bystrica, Spišská Nová Ves aj Praha 

Kuciaka a Martinu Kušnírovú. 
Prvým hosťom bude Ľubica Ščambová z organizačného tímu festivalu Pohoda, po nej vystúpi spoluzakladateľ 

Truniversity a bloger Denníka N Jakub Mazán. 
Tretím hosťom bude Daniel Baláž, predseda študentskej rady Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, po ňom 

vystúpi novinárka Ria Gehrerová. 

https://mytrencin.sme.sk/c/20776928/organizatori-zhromazdenia-za-slusne-slovensko-zverejnili-program.html
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Nasledovať bude režisér a scenárista Peter Hledík, zakladateľ festivalu ART Film Fest v Trenčianskych 
Tepliciach, po ňom by mal vystúpiť moderátor Štefan Skrúcaný. 

O hudobné vložky sa postarajú speváčka Nina Kohoutová a skupina Fraktúra. Priestor na vjadrenie podľa 
organizátorov dostanú aj ľudia z obecenstva, na záver by mala zaznieť hymna Slovenskej republiky. 

“Všetkých účastníkov chceme informovať, že ide o pokojné zhromaždenie za cieľom prejaviť svoj názor, 
nedôveru vláde a nespokojnosť, no bez akýchkoľvek výtržností a extrémistických prejavov,” upozornili 
organizátori na sociálnej sieti. 

Univerzita voľno nevyhlási, študentov však na požiadanie uvoľní 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa nepridala k viacerým univerzitám, ktoré na piatok poobede 

zrušili vyučovanie. Ak však študenti požiadajú o voľno, škola im vyjde v ústrety. 
“Účasť na verejných zhromaždeniach je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta našej 

univerzity. Pokiaľ študenti požiadajú na tento piatok popoludní o voľno, dekani všetkých fakúlt im vyjdú v ústrety,” 
reagovala na otázky ohľadom rektorského voľna Trenčianska univerzita. 

Rektorské voľno vyhlásili viaceré univerzity, vyzvali ich k tomu organizátori občianskych akcií, ktoré sa konajú 
v piatok po celom Slovensku. 

„Nechceme zabudnut na Jana a Martinu, preto chceme pokracovat v obcianskych aktivitach a vyzyvame vas k 
tomu, aby ste sa ako predstavitelia akademickej obce, ktori predsa najlepsie chapu potrebu silnej obcianskej 
spolocnosti, postavili za nas a nase poziadavky,“ napísali vo výzve organizátori. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Polícia: Mladík (33) v obchodnom centre vyhodil z vrecka konope aj 

metamfetamín! 
[09.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/policia-mladik-33-v-obchodnom-centre-vyhodil-z-vrecka-konope-aj-
metamfetamin-293480 

 
 

Z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a 
obchodovania s nimi obvinil vyšetrovateľ mladíka (33) zo Spišskej Novej Vsi. 

„V miestnosti bezpečnostnej služby jedného z košických obchodných centier pri prejednávaní majetkového 
priestupku, ktorého sa 33-ročný muž dopustil, do príchodu polície vyhodil z vrecka hliníkovú fóliu s obsahom 
zelenej sušiny a dve plastové uzatvárateľné vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky, ktoré neoprávnene 
prechovával,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Tá zároveň dodala, že znalec v znaleckom posudku ohodnotil zelenú sušinu ako konope s hmotnosťou 570 
mg a v prípade bielej kryštalickej látky išlo o metamfetamín o hmotnosti 620 mg, z ktorých by bolo možné pripraviť 
7 bežných jednotlivých dávok drogy, ktorá je spôsobilá po aplikovaní ovplyvniť psychiku človeka. „V tomto 
prípade obvinenému mužovi hrozí za drogovú trestnú činnosť až päť rokov vo väzení,“ doplnila krajská policajná 
hovorkyňa. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Zámky finalistami Mesta Kultúry 2019: V hre sú stovky tisíc, rozhodne sa v 

júni 
[09.03.2018; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://novezamky.dnes24.sk/zamky-finalistami-mesta-kultury-2019-v-hre-su-stovky-tisic-rozhodne-sa-v-
juni-293444 

 
 

Mesto Nové Zámky je jedným z troch finalistov, ktorí zabojujú o titul Mesto kultúry 2019. Víťaz môže získať až 
300-tisíc eur. Aké aktivity si pripravila novozámocká radnica? 

Cieľom projektu je podporiť jedno slovenské mesto, v ktorom sa bude po celý rok konať súbor umeleckých a 
kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií. Nové Zámky chcú získať titul s projektom, ktorého motto znie ´Jednota v 
rozmanitosti, rozmanitosť v jednote´. V rámci výzvy, ktorú vydal Fond na podporu umenia, sa môže radnica 
uchádzať o podporu vo výške 200 až 300-tisíc eur. 

Postup do finále 

http://spisska.dnes24.sk/policia-mladik-33-v-obchodnom-centre-vyhodil-z-vrecka-konope-aj-metamfetamin-293480
http://spisska.dnes24.sk/policia-mladik-33-v-obchodnom-centre-vyhodil-z-vrecka-konope-aj-metamfetamin-293480
http://novezamky.dnes24.sk/zamky-finalistami-mesta-kultury-2019-v-hre-su-stovky-tisic-rozhodne-sa-v-juni-293444
http://novezamky.dnes24.sk/zamky-finalistami-mesta-kultury-2019-v-hre-su-stovky-tisic-rozhodne-sa-v-juni-293444


Rozhodovanie o pridelení podpory a udelení titulu Mesto kultúry 2019 sa odohráva v dvoch kolách. V prvom 
kole si Nové Zámky spolu s ďalšími siedmimi mestami podali žiadosť do prípravnej fázy. V rámci nej môžu byť 
podporené maximálne tri slovenské mestá, ktoré budú mať štyri mesiace na dopracovanie, doplnenie a podrobnú 
špecifikáciu svojho projektu. 

To podporenej trojky sa dostali Nové Zámky, Banská Štiavnica a Spišská Nová Ves. 

„Nové Zámky ako prvé Mesto kultúry môžu významne zlepšiť mediálny obraz vzájomného spolužitia rôznych 
menšín a národností, prispieť ku kultúrnej rozmanitosti a vzájomnej tolerancii,“ uvádza sa v dôvodovej správe 
návrhu sa spolufinancovanie mesta, ktorý poslanci schválili na ostatnom mestskom zastupiteľstve. 

Aktivity Nových Zámkov 
„V prípravnej fáze prvého kola sme vytvorili širokú partnerskú platformu, zahŕňajúcu väčšinu mestských 

subjektov venujúcich sa kultúre alebo spoločenským oblastiam. Následne sme spoločne vytvorili koncepciu 
dramaturgie, ktorá má za cieľ svojou programovou skladbou podporiť spoločenský, multikultúrny a komunitný 
život, osloviť a aktivizovať čo najširšie spektrum adresátov, začleniť kultúru do občianskej každodennosti, 
sprístupniť menej dostupné umelecké žánre, naštartovať nové kultúrne tradície v meste, inšpirovať a otvoriť 
verejný priestor poznaniu, rozmanitosti a inakosti,“ priblížila súťažné aktivity Nových Zámkov Denisa Félixová, 
vedúca mestského odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry. 

Radnica pripravila viacero udalostí a rozložila ich na celý rok. Sú medzi nimi festivaly, vzdelávacie a literárne 
cykly, komunitné projekty a výstavy. Mesto chce odprezentovať čo najviac umeleckých žánrov s cieľom osloviť čo 
najviac ľudí rôzneho veku, národnosti, záujmov či kultúrnej vyhranenosti. 

„Radnica chce dokázať, že aj menšie mestá, napríklad bez kamenného divadla či vysokoškolských univerzít, 
majú zvedavých divákov, ktorým sa netreba báť ponúkať nové, netradičné a nepoznané kultúrne a umelecké 
zážitky,“ vysvetlila Denisa Félixová. 

Aby programová ponuka nebola členená do veľkého množstva kategórií, rozdelilo ju mesto na štyri základné 
oblasti, z ktorých každá následne obsahuje svoje vlastné členenie: 

- Výtvarné umenie, fotografia, design a architektúra 
- Literatúra, dramatické umenie, nový cirkus, tanec a hudba 
- Film, internet a nové médiá 
- Menšiny, mládež, spolužitie, vzdelávanie a komunitný život 
Personálne obsadenie projektu 
Pre účely tejto iniciatívy bola na Mestskom úrade zriadená programová rada, ktorú vedie programový riaditeľ. 

Práve tí budú mať v prípravnej a realizačnej fáze projekt na starosti. Programová rada bude zabezpečovať 
spoluprácu aj so všetkými spolupracujúcimi partnermi. 

Programový riaditeľ: Pavel Strážay (dramaturgia programu) 
Programová rada: Denisa Felixová (koordinácia projektu), Vladimír Balla (garant oblasti č. 2), Magdaléna 

Klobučníková (garant oblasti č. 1), Veronika Madarász (garant oblasti č. 2 a 4), Ladislav Dráfi (garant oblasti č. 4), 
Peter Takáč (garant oblasti č. 3), Katarína Hozlárová (garant oblasti č. 2 a 4) 

Mestské zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie prípravnej fázy projektu vo výške 2500 eur. Celkový 
rozpočet projektu v tejto fáze je 12 500 eur. Doba realizácie projektu je od 15. januára do 20. mája 2018. O 
víťazovi sa rozhodne v júni 2018. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Veľtrh v Berlíne a Slovensko 
[09.03.2018; cestovatel.eu; Blog; 00:00; Ľubomír Motyčka] 

 
http://www.cestovatel.eu/veltrh-v-berline-slovensko/ 

 
 

Bratislava | 09.3.2018 
b 
TLAČOVÁ SPRÁVA 
Slovensko na prestížnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín 
Berlín (9. marca 2018) – Slovensko má aj tento rok zastúpenie na jednom z najprestížnejších výstav 

cestovného ruchu ITB Berlin . Atraktivity slovenského cestovného ruchu sa budú počas týchto dní, od 7. – 11. 
marca prezentovať pre viac ako 170-tisíc návštevníkov. Národnú expozíciu zrealizovalo Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR. 

„Aktuálny vývoj trendov v cestovaní vytvára pre Slovensko priaznivé podmienky pre rast návštevnosti. Avšak v 
silne konkurenčnom prostredí to nestačí a je potrebné vyvíjať maximálne úsilie všetkých zainteresovaných 
subjektov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti turizmu na Slovensku. Vlani bolo toto úsilie odmenené nárastom 
návštevnosti vo všetkých regiónoch, čo znamenalo nepochybne dôležité ekonomické prínosy či už pre štát, 
samosprávu, podnikateľov alebo miestnych ľudí,“ povedal Zoltán Kovács, generálny riaditeľ Sekcie cestovného 
ruchu MDV SR. 

http://www.cestovatel.eu/veltrh-v-berline-slovensko/


Nemecko dlhodobo patrí k prioritným zdrojovým trhom cestovného ruchu Slovenska. V roku 2017 pricestovalo 
na Slovensko takmer 193-tisíc nemeckých turistov. Táto návštevnosť radí Nemecko na tretie miesto v rebríčku 
krajín, ktorých obyvatelia k nám zavítali. Ich počet sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku 2016 o 8%. 

Slovensko sa veľtrhu v Berlíne zúčastňuje s národným stánkom o rozlohe 113 m2. Tento rok využilo možnosť 
prezentácie svojej ponuky 11 slovenských subjektov cestovného ruchu. Sú medzi nimi zástupcovia Bratislava 
Tourist Board, Turizmus regiónu Bratislava, Mesto Spišská Nová Ves, Kúpele Trenčianske Teplice a Turčianske 

Teplice a cestovné kancelárie, ktoré poskytujú dovolenkové pobyty na Slovensku. 
Návštevníkov tohto podujatia zaujímajú v rámci slovenskej expozície najmä informácie týkajúce sa kúpeľných 

a relaxačných pobytov, pobytov na horách, ponuky kempingov, či kultúrnych a UNESCO pamiatok. Z turistických 
regiónov je najväčší dopyt po Vysokých Tatrách, regióne Spiš, Liptov, Orava alebo Podunajsko. Zo slovenských 
miest sa návštevníci zaujímajú najmä o Bratislavu, Košice, Levoču, Kežmarok, Banskú Štiavnicu, Kremnicu a 
Banskú Bystricu. 

Svetový veľtrh ITB Berlín patrí medzi najvýznamnejšie na svete. Zúčastňuje sa ho vyše 10-tisíc 
vystavovateľov zo 184 krajín. Táto výstava prináša celosvetovú ponuku, trendy a novinky z oblasti cestovného 
ruchu. Okrem národných stánkov krajín, regiónov a destinácií sa tu majú možnosť predstaviť cestovné kancelárie, 
rekreačné a ubytovacie zariadenia, dopravné spoločnosti a poskytovatelia služieb. 

Karolína Ducká 
hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR 

[Späť na obsah] 
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Článok bol aktualizovaný: 
9.3.2018 20:46 
Slovensko sa po vražde novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej zmieta vo vážnej politickej 

kríze. Vynorili sa podozrenia z prepojenia politiky a mafie, vláda Roberta Fica sa otriasa a do verejnej debaty sa 
po 20 rokoch vrátil George Soros. V desiatkach miest na Slovensku ale i v zahraničí zorganizovali pochody, ktoré 
žiadali slušné Slovensko. Organizátori vyzývali, aby si ľudia zobrali kľúče a štrngali nimi. Priebeh udalostí sme s 
vami sledovali online. 

20:26 Do Košíc prišlo asi 15-tisíc ľudí. Účastníci sa zhromaždili pri Dolnej bráne a potom pokojne pochodovali 
po jednej strane košickej Hlavnej ulice a po druhej strane sa vracali k Dolnej bráne. 

K prítomným sa prihovoril kňaz Peter Gombita. „Vymeniť vládu nie je až také ťažké. Ale bude treba zmeniť aj 
ľudí dole. Všetci sa musíme vrátiť k poctivému životu, k poctivej práci, čestnosti, k slušnosti a pravde, ak chceme 
zmenu. Pravda sa zabiť nedá, ľudský život áno, čo sa aj stalo,“ povedal. 

Demonštrácia v Košiciach. (SITA/Ivan Fleischer) 
20:20 Okolo dvesto Slovákov sa stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ. 

Demonštráciu prišiel podporiť bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš, ktorý sa v Bruseli zúčastňoval na 
medzinárodnej konferencii, ako aj zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a 
rokovania o rozšírení Katarína Mathernová. 

20:10 Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo viac ako 4000. 
19:50 Zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej 

činnosti, tvrdia policajti. “Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom zhromaždenia za to, že zachovali 
pokoj,” povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. 

19:45 Pred úradom vlády v Bratislave už ostalo len niekoľko desiatok ľudí. Na mieste už funguje aj doprava. K 
žiadnym incidentom pred sídlom premiéra neprišlo. 

Transparent z bratislavskej demonštrácie. (SITA/Branislav Bibel) 
19:45 Na prešovskom zhromaždení vystúpila matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová z neďalekých 

Gregoroviec. Apelovala na vyšetrovateľov, aby našli skutočných vrahov dcéry Martiny Kušnírovej a jej snúbenca, 
novinára Jána Kuciaka. Aby vypátrali, kto za týmto ohavným činom stál. Poďakovala sa prítomným za 
spolupatričnosť v ich zármutku a požiadala verejnosť o ďalšiu podporu. 

“Ak by im skutočne záležalo na vyšetrení vraždy Janka a mojej Martiny, mali byť od začiatku na mieste činu 
kompetentní, pitvu mal robiť expert, neoprávnené osoby nemali na mieste činu čo robiť. Aj výroky politikov, ktorí 
sa potia a neodpovedajú na otázky, sú dôkaz toho, že pochybili a nemajú byť na svojich miestach, aspoň kým sa 
toto všetko nevyšetrí. Trvám na tom, ako matka zavraždenej dcéry,” uviedla Kušnírová. Svoje vystúpenie ukončila 
úryvkom piesne Kto za pravdu horí. 

Na zhromaždení v Prešove vystúpila aj speváčka Katka Koščová, Martin Husovský z kapely Komajota i 
pesničkárka Viki Olejárová, ktorá interpretovala skladby Karla Kryla. 

V Prešove vystúpila matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. (SITA/Viktor Zamborský) 
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19:40 Vyše 200 ľudí prišlo v piatok podvečer na Svätotrojičné námestie v Krupine, aby zapálili sviečku za 
zavraždeného novinára a jeho snúbenicu. Na úvod miestny farár vyzval ľudí na zmierenie a pomodlil. 

19:35 Na Námestí baníkov v Rožňave si uctilo zavraždenú dvojicu približne 400 ľudí. Účastníci zhromaždenia 
mohli okrem zapálenia sviečok nechať svoj odkaz i odtlačkom rúk alebo nápisom červenou farbou na čiernom 
plátne. 

19:30 Na Trojičné námestie prišlo zhruba 2500 Trnavčanov. Míting moderovali herci trnavského divadla. 
Vystúpila aj redaktorka týždenníka My Lenka Štepáneková a prítomní si vypočuli aj list Trnavčana, redaktora 
Hospodárskych novín Mateja Gašparoviča, ktorý v ňom spomínal na pracovné stretnutia s Jánom Kuciakom. 
“Jeho smrť musí zahýbať inštitucionálnym zlom, lebo to je skutočný Kuciakov vrah,” uviedol redaktor. 

Protest v Nitre. (TASR/Milan Ivanič) 
19:25 Približne 4000 ľudí sa pripojilo k iniciatíve v Nitre. Na zhromaždení pred budovou okresného úradu 

vystúpili so svojimi príhovormi zástupcovia spoločenského a kultúrneho života, priatelia i spolupracovníci 
zavraždeného novinára a jeho snúbenice. Podporu organizátorom vyslovili aj zástupcovia Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej absolventmi boli obidve obete vraždy. Pridali sa aj herci Divadla 
Andreja Bagara v Nitre. 

19:25 V Žiline vystúpil napríklad slovenský herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček či držiteľka ocenenia Biela 
vrana Zuzana Hlávková. „My sme ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších 
korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, 
že tráva je fialová a voda suchá,“ povedala. 

19:20 V Prievidzi si prišlo vypočuť rečníkov viac ako 1500 ľudí všetkých vekových kategórií. Verejnosti sa 
počas neho okrem iných prihovorili prostredníctvom videa aj dvaja pôvodom Prievidžania, poetka a novinárka 
Mirka Ábelová a spisovateľ Daniel Hevier. 

19:15 Do ulíc Popradu vyšlo približne tisíc ľudí. Rečníci i organizátori na pódiu zároveň viackrát zdôraznili, že 
nejde o pokus o štátny prevrat, len o túžbu žiť vo fungujúcom štáte, ktorý je tu pre ľudí. 

19:10 Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali aj účastníci zhromaždenia na 
Mierovom námestí v Trenčíne. Podľa jeho organizátorky Klaudie Brázdilovej sa na námestí vystriedalo okolo 
2500 ľudí. Na pódiu sa davu okrem iných prihovorili aj Ľubica Ščambová z organizačného tímu festivalu Pohoda, 
bloger Jakub Mazán či režisér a scenárista Peter Hledík, zakladateľ festivalu ART Film Fest v Trenčianskych 
Tepliciach. Medzi rečníkmi bola aj kamarátka Martiny Kušnírovej či obyvateľka Štiavnika, obce, z ktorej pochádzal 
zavraždený Ján Kuciak. 

18:50 Po skončení zhromaždenia na Námestí SNP sa pred úradom vlády zoskupilo niekoľko stoviek 
účastníkov zhromaždenia Za slušné Slovensko. Účastníci protestujú pred sídlom premiéra Roberta Fica a kričia 
“Do basy!” a “Dosť bolo Fica”. 

18:05 Zhromaždenie v Bratislave sa chýli ku koncu. Slovenskú hymnu opäť po týždni spieva Juraj Benetin z 
Korben Dallas. Ľudia počas spievania zapli telefóny a osvetlili celé Námestie SNP. Po hymne nasledoval potlesk, 
ľudia opäť štrngali kľúčmi a skandovali “Dosť bolo Fica!” 

18:00 “Janko a Martinka ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť 
povzbudí k životu, že smrť v nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti,” povedal bývalý arcibiskup Róbert 
Bezák. Pozdravil Bélu Bugára, Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. 
“Pozdravujem ich. Nech rozmýšľajú,” povedal. 

17:55 Mama zosnulej Martiny Kušnírovej prítomným odkázala, že ich podporuje. Námestie sa potom zmenilo 
na chvíľu na pietnu spomienku. Na pódium vystúpila sestra Jána Kuciaka - Mária. “Guľku do srdca dostala celá 
naša rodina,” povedala s tým, že nevedela, či má ostať pri rodičoch alebo prísť. “Som rada, že ste tu a že vám to 
nie je jedno. Ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno,” povedala. 

Sestra zavraždeného Jána Kuciaka Mária prehovorila pred davom v Bratislave. (SITA/Diana Černáková) 
17:50 “Stojím tu ako občan tejto krajiny, ako lekár, ktorý sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pracujem v 

oblasti, ktorú štát nepokrýva,” povedala Mária Jasenková z organizácie Plamienok na bratislavskom námestí. 
“Myslím si, že táto krajina potrebuje zmenu a ja chcem a verím, že všetci chceme, aby ľudia túto krajinu viedli 
založenú na poctivosti, spravodlivosti, na hodnotách dôležitejších ako je moc a peniaze.” 

17:48 Diana Majdáková prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie. Hovorila o tom, že na Slovensku 
je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či 
nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný 
život. 

Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na 
dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:45 Dosť bolo skutkov, ktoré sa nestali. Pred tisíckami zhromaždených na Námestí SNP v Bratislave to 
uviedla opatrovateľka v Rakúsku Bibiana Kudziová. Povedala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie 
prežívať. Nízka nezamestnanosť nie je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež 
povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. 
Má strach z toho, že je normálne legálne držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych 
tajomstvách vie človek bez previerky. Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz 
vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 

17:44 Takto vyzerá situácia v Leviciach. 
#zaslusneslovensko #levice pic.twitter.com/rGG9HviJR1 
— sky79 (@vernuriko) March 9, 2018 
17:40 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále 

prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. Dav skanduje: “Dosť bolo Fica” a “Odstúpiť”. 



Záber z bratislavského Námestia SNP. (SITA/Diana Černáková) 
17:40 K Pochodu za slušné Slovensko sa pridali aj v Prahe. Medzi rečníkmi vystúpilo viacero hostí. V 

programe sa spomínajú mená ako český investigatívny novinár Jaroslav Kmenta, autor knihy Boss Babiš, 
slovenská režisérka a herečka Tereza Nvotová či Fedor Gál. 

17:35 Zábery z Trenčína. Ako hostia majú vystúpiť Ľubica Ščambová z organizačného tímu festivalu Pohoda, 
po nej vystúpi spoluzakladateľ Truniversity a bloger Denníka N Jakub Mazán. Medzi rečníkmi je aj Daniel Baláž, 
predseda študentskej rady Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Ria Gehrerová z DenníkaN, režisér a 
scenárista Peter Hledík, zakladateľ festivalu ART Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a moderátor Štefan 
Skrúcaný. 

Trencin prave teraz #allforjan #allformartina #zaslusneslovensko pic.twitter.com/C8uNfRjOuI 
— 3ck (@3ckmasta) March 9, 2018 
17:25 Pozrite si, ako to vyzerá na proteste v Považskej Bystrici. 
5fotografíí v galérii 
5 fotografií v galérii 
17:20 Zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko sa koná aj v Banskej Bystrici. Pozrite si fotogalériu. 
4fotografie v galérii 
17:20 Ako prvý v Bratislave vystúpil Štefan Hríb, šéfredaktor .týždňa, za študentov a učiteľov hovorí Vladimír 

Crmoman. 
“Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho nedokončenom článku,” povedal Hríb a pripomenul, že 

Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast 
HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený 
štát. O tom bol nedokončený článok Jána Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 
nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:10 Na proteste Za slušné Slovensko sa stretli aj v Brne. 
V Brně před malou chvíli začalo pod sochou T. G. Masaryka setkání za slušnost. Komenského náměstí se v 

této části zaplňuje a další lidé stále přichází.#zaslusneslovensko a Česko pic.twitter.com/CYhdYsCjj9 
— Ondřej Puczok (@OPuczok) March 9, 2018 
Organizátori rozdávajú pokyny. 
17:05 Námestie SNP v Bratislave je úplne plné. 
(TA3) 
17:00 V týchto chvíľach sa v Bratislave i v iných mestách oficiálne začína pochod Za slušné Slovensko. 
16:58 K celoslovenským zhromaždeniam sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom námestí sa o 16:00 stretlo viac 

ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do Bratislavy. 
16:55 V centre Bratislavy sa popoludní konal aj pochod proti americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi. 

Iniciovala ho mimoparlamentná strana NAJ a jeho úvodu sa zúčastnilo do desať ľudí. 
Účastníci s transparentmi počas Anti-Sorosovho pochodu so začiatkom pred Michalskou bránou. Mimoriadny 

vlastenecký pochod organizuje strana Naj. (SITA/Branislav Bibel) 
16:38 Vyšetrovaniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky by pomohlo vytvorenie 

spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom. Odporúča to delegácia europoslancov, ktorá prišla na Slovensko. 
Pri svojej návšteve na Slovensku hovorili s premiérom Robertom Ficom, ministrom vnútra Robertom 

Kaliňákom, predstaviteľmi polície či prokuratúry. “Dali sme jasne najavo, že si želáme čo najobjektívnejšie a 
najkomplexnejšie vyšetrovanie,” povedal Claude Moraes. Europoslanci priznávajú, že na Slovensku videli aj “dosť 
nezvyčajné veci”. Zistenia budú prezentovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Súčasťou správy 
bude aj otázka slobody tlače a postavenia novinárov. 

16:06 Činohra Slovenského národného divadla podporí zhromaždenie Za slušné Slovensko. Nielen činoherci, 
ale aj hosťujúci martinskí divadelníci za zúčastnia na zhromaždení v Bratislave. Predstavenie Úpadok amerického 
impéria, invázia barbarov sa posúva na 20:00. Na rovnaký čas sa presúva aj hosťujúce predstavenie Višňový 
sad. 

15:40 Študenti vyhlasujú “koniec letargie na univerzitách”. V aktuálnej atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a 
preto založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení medzi 
študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými rukami. 

Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné zhromaždenia 
pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nie je spokojný s doterajším priebehom vyšetrovania vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Neznamená to však podľa neho, že sa nepracuje. 
Zároveň upozornil, že medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý sa bude zaoberať objasňovaním vraždy, by mohol 
vzniknúť na budúci týždeň. 

14:15 Takto vyzerajú dlažobné kocky, ktoré mali ukryť v kríkoch pri Úrade vlády SR. 
14:00 Futbaloví ultras odmietajú podozrenia, podľa ktorých by sa mali negatívne zapojiť do dnešných 

protestov. 



13:42 “K návrhu spoločnej deklarácie som nedostal pripomienky,” uviedol k neúspechu rokovaní Kiska-Danko-
Fico na hrade prezident Andrej Kiska. “Nepovažujem za korektné prísť na stretnutie so zásadne iným návrhom 
textu, s ktorým som nemohol súhlasiť,” uviedol v zjevnej narážke na to, že premiér Fico na rokovaniach 
presadzoval vlastnú formuláciu vyhlásenia, ktoré malo upokojiť situáciu na Slovensku. 

13:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár prehovoril o vyšetrovaní. “Dochádza k určitým posunom,” uviedol, 
ale dodal, že s aktuálnym stavom nie je spokojný. 

13:05 Kto vystúpi na dnešnom bratislavskom zhromaždení? Okrem iných by to mali byť šéfredaktor 
týždenníka .týždeň Štefan Hríb, Vlado Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov, opatrovateľka v Rakúsku 
Bibiana Kudziová, Mária Jasenková z Plamienka, herec Robert Roth, emeritný arcibiskup Robert Bezák či spevák 
a architekt Juraj Benetin. 

12:55 Na Bratislavskom hrade sa stretli Andrej Kiska, Andrej Danko a Robert Fico. Cieľ stretnutia, ktorý mala 
byť spoločná deklarácia upokojujúca aktuálnu krízovú situáciu, sa im nepodarilo naplniť. 

“Máme však jedno spoločné želanie, aby bol v spoločnosti zachovaný kľud a pokoj,” vyhlásil počas krátkeho 
spoločného vyhlásenia šéf parlamentu Danko. 

12:47 Fico predložil na rokovanie troch najvyšších ústavných činiteľov svoj vlastný návrh ich spoločného 
vyhlásenia. Vo svojom návrhu súhlasí s Kiskom, že traja lídri krajiny musia zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť 
vyšetrovania vraždy novinára a jeho partnerky ako aj všetkých s tým súvisiacich trestných činov. 

Podľa premiérovho návrhu sa tiež zaväzujú, že budú chrániť slobodu prejavu a tlače, „ktoré majú na 
Slovensku vysokú úroveň“. Ficovo vyhlásenie konštatuje „základné ústavné právo verejnosti pokojne sa 
zhromažďovať“, pričom pripomína „informácie o bezpečnostných rizikách spojených s dnešnými zhromaždeniami 
a o pokusoch zneužiť pokojné občianske zhromaždenia na násilné podujatia“. 

12:45 Pochody, aspoň ich komorné verzie, sa už začali u protinožcov. 
12:05 Robert Fico zvolal v súvislosti s aktuálnymi udalosťami bezpečnostnú radu štátu. Premiér po jej 

skončení na tlačovej besede vyhlásil, že hoci rešpektuje právo zhromažďovania sa a slobodu slova, má 
informácie o hroziacom násilí počas pochodov. Pred Úradom vlády vraj dokonca našli ukryté kopy dlažobných 
kociek. 

11:35 Americký finančný špekulant George Soros chce zvrhnúť aj slovenskú vládu premiéra Roberta Fica, 
ktorá je proti migrácii, konštatovali v piatok viaceré maďarské médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána. 

Denník Magyar Idők napísal, že vraždu slovenského novinára zneužívajú “sorosovci” na podlé politické hry. 
Najdôležitejším človekom amerického špekulanta je vraj prezident Andrej Kiska. Protivládne protesty organizujú 
ľudia, ktorí sú evidentne zo Sorosových kruhov, tvrdí denník 

11:25 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker potvrdil, že medzi priateľmi na sociálnej sieti mal Antonina 
Vadalu - talianskeho podnikateľa z článku zavraždeného novinára. Nepozná ho však osobne a medzi priateľmi 
má tisícky ľudí. V súvislosti s aktuálnymi podozreniami sa ho rozhodol z priateľov odobrať a nechá si v profile len 
tých, ktorých pozná. 

10:55 Organizátori vyzývajú ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali 
pokyny organizátorov a polície. „Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale 
ihneď sa obrátili na organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuje organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. 
Prosíme ľudí, ktorí prídu na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu 
štrngať. Veríme, že sa slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

10:23 Polícia zrealizuje v súvislosti s piatkovými zhromaždeniami s názvom Za slušné Slovensko mimoriadne 
bezpečnostné opatrenia, aby bol ich priebeh pokojný. “Máme taktiež informácie, že sa chcú zapojiť fanúšikovia 
niektorých futbalových klubov, najmä tí ultra,” varoval policajný prezident Tibor Gašpar.V Bratislave sa treba 
pripraviť na dopravné obmedzenia, zhruba od 16:30 na Námestí SNP a v okolitých uliciach. 

10:20 Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc okrem Bratislavy aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Námestove, Nových Zámkoch, Trnave, Trenčíne, Partizánskom, Pezinku, Prievidzi, Prešove, 
Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, 

Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 

Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku 
Kaprun. 

10:15 Premiér na dnešné predpoludnia zvolal bezpečnostnú radu štátu. Dôvody oficiálne jasné nie sú, zrejme 
pôjde o avizované protesty. 

10:10 Dnes na Slovensku končí pracovná cesta delegácie poslancov z europarlamentu, ktorí prišli v súvislosti 
s vraždou. 

10:00 Hlavný protest sa uskutoční na bratislavskom námestí SNP dnes od 17:00. Organizátori požadujú 
“dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov” a “novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z 
korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.” 

09:55 Prečítajte si celé znenie deklarácie: 
09:45 Na poludnie je naplánované stretnutie prezidenta Andreja Kisku s premiérom Robertom Ficom a s 

predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom je upokojiť napätie. 
“Prezident Andrej Kiska doručil návrh spoločnej deklarácie predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a 

predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorá by mala pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a 
schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Prezident ocenil, že predseda národnej rady privítal túto deklaráciu. 



Keďže neprišli žiadne pripomienky, dnes prezident pôjde na Hrad a očakáva podpísanie spoločného vyhlásenia,” 
uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. 

[Späť na obsah] 
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DALITO.SK/foto: Dalito.sk Redakcia DALITO sa pripája ku kolegom: Redakcia TRENDu sa rozhodla, že 
nebude ďalej pokrývať vyhlásenia premiéra, pri ktorých nedáva priestor na novinárske otázky a venuje sa 
konšpiráciám. Z posledného brífingu Roberta Fica preto dnes nič na webe TRENDu nenájdete. (6.3.2018) 

T.Drucker: Po upozornení na A.Vadalu som ho vymazal z profilu na sociálnej sieti 
Bratislava 9. marca (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) potvrdil, že medzi 

priateľmi na sociálnej sieti mal talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, avšak nepozná ho osobne. Uviedol to 
počas piatkovej tlačovej konferencie v Bratislave. Drucker má na sociálnej sieti vytvorené dva profily, jeden je 
súkromný, v druhom prípade ide o verejnú stránku. „Snažil som sa vždy, keď som si schvaľoval priateľov, pozrieť 
sa, či tam nie sú nejaké prejavy xenofóbie alebo násilnosti. Nepamätám si, pri akej príležitosti sa mi pán Vadala 
dostal medzi priateľov na Facebooku,“ povedal Drucker. Podotkol, že keď bol na jeho osobu upozornený, z 
priateľov si ho vymazal. „Rozhodol som sa, že si z môjho súkromného profilu stiahnem všetky osoby, ktoré 
osobne nepoznám,“ vysvetlil. 

Skúsenosť ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) s ministrom vnútra Robertom 
Kaliňákom (Smer-SD) nikdy nebola zlá. Uviedol to počas piatkového brífingu v Bratislave. „Som členom vlády, 
takže mám mieru zodpovednosti aj v tom, akým spôsobom denno-denne fungujem. Dôverujem právnemu štátu 
tejto krajiny. Verím, že tu máme jasnú deľbu moci medzi výkonnou, zákonnou a súdnou mocou. Dôverujem, že 
sme vyspelou krajinou, a že sa vieme dopracovať k štandardnému fungovaniu,“ povedal Drucker. Vo vzťahu k 
akýmkoľvek podozreniam šéf rezortu zdravotníctva uviedol, že na to sú na Slovensku určené orgány, aby to 
dokázali prešetriť. Zároveň uviedol, že ostane vo vláde. K otázke na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a jeho 
vyjadrenia ohľadom Georga Sorosa poznamenal, že nikdy nekomentoval troch najvyšších ústavných činiteľov, 
preto to nebude robiť ani teraz. 

Ústavní činitelia sa majú zaviazať k upokojeniu situácie a nešíreniu konšpirácií 
Bratislava 9. marca (TASR) – Traja najvyšší ústavní činitelia by sa mali zaviazať, že v rámci svojich právomocí 

zabezpečia úplnú nezávislosť a nestrannosť vyšetrovania zločinu vraždy novinára a jeho snúbenice aj všetkých 
súvisiacich trestných činov a verejné protesty občanov nebudú nazývať pokusom o prevrat riadeným zo 
zahraničia a šíriť okolo nich konšpiračné teórie. Uvádza sa to v návrhu deklarácie, ktorú na piatkovom stretnutí s 
predsedom NR SR Andrejom Dankom (SNS) a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) žiada podpísať prezident 
SR Andrej Kiska. „Minulý týždeň celé Slovensko šokovala správa o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho 
partnerky Martiny Kušnírovej. Sme si plne vedomí, že základom demokratického právneho štátu je sloboda tlače, 
aktívna občianska spoločnosť, dôvera občanov vo vlastné inštitúcie a schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť,“ 
píše sa v texte. Traja najvyšší ústavní činitelia tiež majú podpísať, že citlivo vnímajú atmosféru v SR, ktorú tento 
ohavný čin vyvolal. „Rozumieme neistote, pocitu nedôvery medzi ľuďmi a sme znepokojení z rastúceho napätia v 
spoločnosti. V súlade s naším ústavným poslaním, úlohou nás, vrcholných predstaviteľov Slovenskej republiky, je 
čeliť týmto obavám a urobiť všetko potrebné, aby sme vrátili ľuďom pocit dôvery, bezpečia a vzájomnej 
súdržnosti,“ pokračuje deklarácia. Na základe toho majú prezident SR, predseda Národnej rady SR a predseda 
vlády SR, vyjadriť plnú podporu a dôveru orgánom činným v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú vraždu Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Zaväzujeme sa, že v rámci svojich právomocí zabezpečíme úplnú nezávislosť a 
nestrannosť vyšetrovania tohto zločinu aj všetkých súvisiacich trestných činov. Vzájomnou súčinnosťou 
nevyhnutnou k vyriešeniu aktuálnej politickej krízy prispejeme k upokojeniu atmosféry v Slovenskej republike. 
Svojimi rozhodnutiami a verejným vystupovaním prispejeme k zníženiu miery nedôvery a nevraživosti, ktorá našu 
spoločnosť v súčasnosti rozdeľuje,“ pokračuje text. Trojica má tiež vyjadriť hlboký rešpekt k slobodnému 
uplatňovaniu občianskych práv v SR. „Prejavy nespokojnosti sú bežnou súčasťou života demokratickej 
spoločnosti a realizáciou základného ústavného práva pokojne sa zhromažďovať. Zaväzujeme sa preto, že ich 
nebudeme nazývať pokusom o prevrat riadeným zo zahraničia, nebudeme okolo protestov občanov šíriť 
konšpiračné teórie, ani ich inak dehonestovať,“ uvádza deklarácia. Podporiť majú aj nevyhnutné politické 
rozhodnutia, vrátane vyvodenia politickej zodpovednosti a zásadných personálnych zmien s cieľom znížiť 
polarizáciu v spoločnosti. „Tak, aby bolo možné vyšetriť a verejnosti presvedčivo vysvetliť dlhodobo neriešené 
podozrenia o pôsobení organizovaného zločinu v Slovenskej republike, o ktorých informoval vo svojich článkoch 
aj zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak. Uznávame, že iba pripravenosť prevziať politickú zodpovednosť 
a ochota transparentne a otvorene čeliť pochybnostiam verejnosti, sú cestou k obnoveniu dôvery a upokojeniu 
atmosféry v Slovenskej republike,“ končí text deklarácie. Kiska poslal návrh ešte vo štvrtok (8.3.) Dankovi aj 
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Ficovi. Predseda NR SR reagoval, že ho víta. Fico sa verejne nevyjadril, podľa Kiskovho hovorcu však neprišli 
žiadne pripomienky. 

Bratislava: DPB posilní hliadky dispečingu počas piatkového zhromaždenia 
Bratislava 9. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní počas piatkového zhromaždenia Za 

slušné Slovensko v centre hlavného mesta hliadky svojho dispečingu. Informuje o tom DPB na svojom webe. 
Zhromaždenie sa v Bratislave bude konať od 17.00 h na Námestí SNP. Organizátori očakávajú účasť tisícov ľudí. 
„Hliadky dispečingu budú na vzniknutú dopravnú situáciu reagovať operatívne – buď odklonia alebo skrátia linky 
MHD v spolupráci s políciou,“ informuje DPB. Zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko sa budú konať 
okrem Bratislavy v piatok aj v desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom voľno, dôvodom sú zhromaždenia 
Bratislava 9. marca (TASR) – Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo 

dekanské voľno. Zareagovali tak na výzvu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá požadovala, aby mali 
mladí ľudia počas konania zhromaždení a pochodov s názvom Postavme sa za slušné Slovensko voľno. TASR o 
tom informoval predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. Voľno svojim študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, 
napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií a 
Paneurópska vysoká škola v Bratislave. „Teší nás aktivita akademického prostredia. Ak chceme žiť v krajine, 
ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné teórie ako legitímnu súčasť politickej a 
spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej elite, je nevyhnutné, aby sa práve 
akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom celospoločenských zmien,“ uviedol Lovász. 
Zhromaždenia sa budú v piatok od 17.00 h konať v desiatkach slovenských miest a obcí, ale aj v zahraničí. Ich 
organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. V piatok 2. 
marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu odhadom okolo 
50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

Vláda USA vyzýva, aby sa všetky strany zdržali používania konšpiračných teórií 
Bratislava 8. marca (TASR) – Vláda Spojených štátov aj naďalej pozorne sleduje vývoj na Slovensku po 

vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Píše sa to v stanovisku, 
ktoré TASR poskytlo Veľvyslanectvo USA v Bratislave. „Keďže slovenská spoločnosť zápasí s dôsledkami tohto 
zločinu, vyzývame všetky strany, aby sa zdržali používania konšpiračných teórií a dezinformácií,“ uvádza sa v 
stanovisku s tým, že Úrad právneho atašé FBI v Prahe ponúkol a poskytuje pomoc slovenským orgánom, ktoré 
vyšetrujú tento prípad. 

A. Danko víta návrh deklarácie, verí v obrúsenie hrán medzi A. Kiskom a… 
Bratislava 8. marca (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) víta deklaráciu, ktorú 

predložila kancelária prezidenta SR Andreja Kisku. Čaká na návrh z Úradu vlády SR. Danko verí, že na 
piatkovom stretnutí pripravia traja najvyšší ústavní činitelia riešenie, ktoré upokojí „snahy o štátny rozvrat a 
zastaví túto štvavú kampaň“. A tiež, že rokovanie upokojí situáciu medzi prezidentom Andrejom Kiskom a 
premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Informoval o tom Dankov komunikačný odbor. „Prierezový dokument – 
deklarácia, ktorá bude kompromisom všetkých strán, je nutnosťou v súčasnej situácii. Verím zároveň, že zajtrajšie 
stretnutie obrúsi hrany konfliktu premiéra s prezidentom. Slovensko potrebuje najmä pokoj a nie spor dvoch 
ústavných činiteľov,“ zdôraznil Danko, podľa ktorého sa situácia stále dramatizuje. „Aj dnešný poplach na pôde 
NR SR o nahlásení bomby, ale žiaľ aj osobné vyhrážanie sa zamestnancom parlamentu, sú dôkazom toho, že 
situácia narastá a smeruje ku konfliktu,“ poukázal. Danko upozorňuje, že násilie plodí iba ďalšie násilie. „Nie je 
možné, aby v našej spoločnosti boli takéto agresívne nálady. Preto je našou úlohou viesť dialóg a nie podporovať 
konflikt a vyjasniť si ústavné kompetencie,“ doplnil šéf parlamentu. Úrad vlády (ÚV) SR na otázku TASR, ako 
premiér hodnotí Kiskom navrhovanú deklaráciu, neodpovedal. Tlačový odbor len napísal známu skutočnosť, že 
„predseda vlády SR Robert Fico prijal pozvanie na zajtrajšie rokovanie“. Prezident Kiska oznámil, že navrhne 
pred stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov prijatie spoločnej deklarácie o tom, že podniknú nevyhnutné 
kroky, aby upokojili napätú atmosféru a ukončili politickú krízu. Kiska to vyhlásil po stretnutí s delegáciou 
poslancov Európskeho parlamentu, ktorí prišli na Slovensko monitorovať situáciu po vražde novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Ministerka G. Matečná sa stretla s delegáciou Európskeho parlamentu 
Bratislava 8. marca (TASR) – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 

(nominantka SNS) sa stretla vo štvrtok v Bratislave so zástupcami Európskeho parlamentu (EP). Tí sa zaujímali 
hlavne o pozemkové právo, ktoré je na Slovensku veľmi zložité. TASR o tom informoval Michal Feik z Odboru 
komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. „Predmetom diskusie 
boli tiež spôsoby uzatvárania nájomných zmlúv na poľnohospodársku pôdu, zvlášť zmlúv na prenájom štátnej 
pôdy a pôdy neznámych vlastníkov,“ uviedol Feik. Členovia slovenskej delegácie podľa neho prezentovali 
transparentnosť, vysokú presnosť kontrolných systémov na poľnohospodárske podpory a povinné zverejňovanie 
všetkých nájomných zmlúv, čo nie je v členských krajinách Európskej únie bežné. „Predmetom diskusie bolo aj 
dlhodobé podfinancovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry a snaha vedenia slovenského agrorezortu 
procesy plne digitalizovať,“ uzavrel Feik. Osobitná kontrolná misia vyslaná Európskym parlamentom je na 
návšteve Slovenska, ktorá potrvá do piatka (9.3). V jej radoch sú členovia parlamentného výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a rozpočtového výboru (BUDG). Misia bola vytvorená pre 
podozrenia, že vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je 
spojená s podvodmi v oblasti európskych dotácií. 

Politika: R. Kaliňák odmieta Špirkove obvinenia, považuje ich za absurdné 



Bratislava 8. marca (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) odmieta obvinenia prokurátora 
špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka, ktorý podáva na Kaliňáka a vysokopostavených policajných funkcionárov 
trestné oznámenie pre sabotáž. Kaliňák považuje Špirkove obvinenia za absurdné. Odmieta tvrdenia o úplatkoch, 
praní peňazí aj o diskreditácii Špirka. Hovoril to Kaliňák na štvrtkovej tlačovej konferencii. „Som roky v politike a 
také absurdné obvinenia, aké vzniesol pán Vasiľ Špirko, som dávno nepočul. Uviedol, že sme zobrali úplatky vo 
výške 200 miliónov eur, že išlo o fiktívne dodávky systémov sieťových komponentov, že tieto peniaze sme vyprali 
a zlegalizovali cez firmu FoRest a za tým všetkým nasledovala moja osobná pomsta, prostredníctvom ktorej som 
ja viedol voči nemu trestné stíhanie s pokusom zdiskreditovať jeho a jeho rodinu,“ uviedol Kaliňák. Minister 
hovorí, že nepozná proces ani systém, ako sa zo 16-miliónovej zmluvy dá ukradnúť 200 miliónov eur. Uviedol, že 
po nástupe vlády Ivety Radičovej v roku 2010 boli tendre v rezorte vnútra preverované. „V prípade tohto tendra 
ministerstvo pod mojím vedením nevyplatilo ani jedno euro. Po skontrolovaní týchto prípadov nové vedenie pri 
realizácii týchto zmlúv postupne vyplatilo sumy zhruba v hodnote 16 miliónov eur. Veľmi vážne pochybujem o 
tom, že by Daniel Lipšic kryl nejaký fiktívny obchod,“ povedal Kaliňák. Odmietol tiež obvinenie z prania peňazí cez 
firmu FoRest. Kaliňák trvá na tom, že spoločnosť nikdy nemala iný príjem ako z prevádzky reštaurácií. „Žiadne 
schémy, konštrukcie financovania a neviem aké nezmysly to dnes pán Špirko porozprával, do firmy FoRest 
netiekli,“ vyhlásil minister. Kaliňák tiež zdôraznil, že sa nepokúšal zdiskreditovať Špirka. „Nie ja som podával 
trestné oznámenie, nie ja som bol aktívny,“ vyhlásil Kaliňák a spojil Špirka s opozíciou. Zdá sa mu zvláštne 
načasovanie, teda že Špirko prišiel s obvineniami a hneď na to malo tlačovú konferenciu OĽaNO. „Jeho politické 
prepojenie s pánom Matovičom či pánom Sulíkom je jasné,“ uviedol Kaliňák a poukázal na protesty z minulosti, 
kedy opoziční politici chceli, aby Špirko čítal na pódiu. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ 
Špirko podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a na osoby v postavení 
policajného prezidenta a riaditeľa NAKA, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenia z 
obzvlášť závažného zločinu sabotáž spolupáchateľstvom. Novinárom vo štvrtok povedal, že sa tak rozhodol na 
základe informácie, že diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré Špirko v danom období dozoroval 
vrátane B.A. Haus, bola nariadená konkrétnou osobou, ktorou má byť Kaliňák. Podobne ako Kaliňák aj policajný 
prezident Tibor Gašpar odmietol, že by mu dal minister príkaz na Špirkovu diskreditáciu. „Nedostal som žiadny 
pokyn na diskreditáciu Vasiľa Špirka,“ vyhlásil s tým, že vyjadrenia o účelovom diskreditovaní kategoricky 
odmieta. Uviedol tiež, že nevie nič o zákazkách, o ktorých hovoril Špirko. Tvrdí, že nevidel žiadnu legalizačnú 
schému. 

T.Gašpar: Talianska strana nás neinformovala o Kalábrijčanoch ani raz proaktívne 
Bratislava 8. marca (TASR) – Talianska strana nás neinformovala ani raz proaktívne o osobách, o ktorých sa 

tu hovorí ako o talianskej mafii na východnom Slovensku. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol policajný 
prezident Tibor Gašpar. Reagoval tak na minulotýždňovú informáciu, že Taliani upozornili slovenskú políciu a 
medzinárodné orgány na podozrivú skupinu z Kalábrie pôsobiacu na Slovensku. „V minulom týždni sa tu písalo, 
ako nás prokuratúra upozorňovala. Bol to predvolebný týždeň v Taliansku a domnievam sa, že to malo svoj 
kontext. Neinformovala nás talianska strana ani raz proaktívne,“ vyhlásil Gašpar. Ako tvrdí, naopak, slovenská 
polícia konala a smerom k Taliansku mala aktívny prístup, pýtala si informácie a tie, ktoré dostala aj z iných 
zdrojov, spracovávala a vyhodnocovala. „Našli sme komunikáciu, ktorá bola s veľmi špecializovaným policajným 
útvarom a je z roku 2013. Išla cestou pridelenkyne v Ríme, ktorá otázku preložila do taliančiny a odstúpila na 
tamojší antimafiánsky útvar DIA,“ priblížil policajný prezident. Slovenská polícia podľa neho zisťovala, či majú 
Taliani ku konkrétnym ôsmim osobám nejaké informácie. Pridelenkyni prišla odpoveď, že Antonino V. bol 
zatknutý na letisku v Taliansku v septembri 2003 pri extradícii zo Slovenska, na základe príkazu na vzatie do 
väzby. „Potom išla z našej strany žiadosť s veľmi konkrétnymi zisteniami slovenskej polície. Tá došla cez 
pridelenkyňu až na DIU. Tu sa naše zisťovanie zatiaľ končí. My vieme, že existuje odpoveď a úzko komunikuje 
terajší pridelenec, ktorý je v Ríme, s DIOU, aby sme si skonfrontovali, či tá odpoveď odišla a ak áno, komu,“ 
povedal policajný prezident. Tvrdí však, že slovenská polícia aj napriek tomu vo veci konala a všetky informácie 
našli odraz v jej činnosti a je to aj zaevidované. „Výsledkom bolo obvinenie Diega R. spolu s dvoma pracovníkmi 
daňových úradov na východe Slovenska. To sú obsahovo tie informácie, ktoré nám Slovenská informačná služba 
(SIS) odstúpila. Polícia skutočne konala,“ deklaruje Gašpar. Polícia skúma podľa jeho slov v tejto chvíli spolu s 
prokuratúrou aj ďalších vyše 70 spisov okolo týchto osôb. Gašpar spresnil, že Diego R. má v slovenskej polícii od 
roku 2002 do súčasnosti vedených 45 prípadov. Štyri boli ukončené tak, že v dvoch prípadoch išli návrhy na 
podanie obžaloby. V 20 prípadoch bol využitý inštitút účinnej ľútosti. Išlo o daňové trestné činy. Tri prípady boli 
odovzdané na priestupok a dve trestné veci sú v súčasnosti vo vyšetrovaní. „A to aj vznesené obvinenie,“ 
podotkol policajný prezident. 

Prezident A. Kiska považuje Špirkove vyjadrenia za mimoriadne vážne 
Bratislava 8. marca (TASR) – Vyjadrenie prokurátora Vasiľa Špirka považuje prezident SR Andrej Kiska za 

mimoriadne vážne a očakáva, že príslušné štátne orgány sa nimi budú adekvátne zaoberať. Informoval 
prezidentov hovorca Roman Krpelan. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko podáva trestné 
oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a na osoby v postavení policajného prezidenta a 
riaditeľa NAKA, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenia z obzvlášť závažného zločinu 
sabotáž spolupáchateľstvom. Novinárom vo štvrtok povedal, že sa tak rozhodol na základe informácie, že 
diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré Špirko v danom období dozoroval vrátane B.A. Haus, bola 
nariadená konkrétnou osobou, ktorou má byť Kaliňák. Policajný prezident Tibor Gašpar odmietol, že by mu dal 
Kaliňák príkaz na Špirkovu diskreditáciu. „Nedostal som žiadny pokyn na diskreditáciu Vasiľa Špirka,“ vyhlásil s 
tým, že vyjadrenia o účelovom diskreditovaní kategoricky odmieta. Uviedol tiež, že nevie nič o zákazkách, o 
ktorých hovoril Špirko. Tvrdí, že nevidel žiadnu legalizačnú schému. 

Špirko si svoje vystúpenie načasoval,tvrdí Hrnko,Most hovorí o závažnom obvinení 



Bratislava 8. marca (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko si svoje vystúpenie pred 
médiami zámerne načasoval pred piatkovými (9.3.) zhromaždeniami po celom Slovensku. Myslí si to Anton Hrnko 
zo SNS. Konkrétnejšie sa však k téme vyjadriť nechcel, svoju úlohu si podľa neho v tejto veci majú robiť orgány 
činné v trestnom konaní, ktorým on osobne dôveruje. Hrnko nechcel povedať, či je za demisiu ministra vnútra 
Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorého Špirko vo svojich obvineniach spomína. Tvrdí však, že tak, ako v prípade 
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, je aj v tomto prípade za vytvorenie dostatočného priestoru na 
dôkladné prešetrenie. Most-Híd hovorí v spojitosti so Špirkom o mimoriadne závažnom obvinení. „Ak má pán 
Špirko podozrenie o zmarení a sťažení práce prokurátora a jeho diskreditácii, jeho povinnosťou je podať trestné 
oznámenie a orgánov činných v trestnom konaní, aby prípad zodpovedne vyšetrili a vyvodili trestnoprávne 
konzekvencie,“ uviedla v písomnom stanovisku hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Prokurátor Úradu špeciálnej 
prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a na 
osoby v postavení policajného prezidenta a riaditeľa NAKA, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre 
podozrenia z obzvlášť závažného zločinu sabotáž spolupáchateľstvom. Novinárom vo štvrtok povedal, že sa tak 
rozhodol na základe informácie, že diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré Špirko v danej dobe 
dozoroval vrátane B.A. Haus, bola nariadená konkrétnou osobou, ktorou má byť Kaliňák. 

Bratislavský arcibiskup S. Zvolenský vyzýva na pokojný priebeh zhromaždení 
Bratislava 8. marca (TASR) – Bratislavský arcibiskup -metropolita Stanislav Zvolenský vyzval verejnosť, aby 

sa počas piatkových (9.3.) zhromaždení zachoval v uliciach miest pokoj. Uvádza sa to v jeho vyhlásení, ktoré 
TASR poskytla Konferencia biskupov Slovenska. „Občianska angažovanosť, ktorá sa šíri po smrti dvoch mladých 
ľudí, je dôležitým prejavom spolupatričnosti. Objasnenie vraždy a nastolenie spravodlivosti je teraz kľúčové. A 
potrebné sú aj otázky o budúcnosti našej krajiny. Zločin a násilie nesmú zvíťaziť: odstrániť ich však dokážu jedine 
spravodlivosť a pokoj,“ uviedol Zvolenský. Zároveň prosí ľudí, ktorí sa zhromaždení zúčastnia, aby pamätali na 
posolstvo pochodu „Postavme sa za slušné Slovensko.“ Zvolenský povedal, že sa s ostatnými biskupmi modlí za 
Slovensko, aby si všetci uchovali slobodu od nenávisti alebo násilia. Zhromaždenia sa v piatok od 17.00 h 
uskutočnia v desiatkach slovenských miest a obcí, ale aj v zahraničí. Ich organizátori požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírove j za 
spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. V piatok 2. marca pochodovalo na 
spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 
mestách na Slovensku a vo svete. 

Prokurátor Špirko: Mám podozrenie, že Kaliňák je skorumpovaný a spáchal sabotáž 
Prokurátor ÚŠP V.Špirko podá trestné oznámenie na ministra vnútra R.Kaliňáka 
Pezinok 8. marca (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko podá trestné 

oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka a vysoko postavených policajných funkcionárov. Oznámil to vo 
štvrtok na brífingu pred ÚŠP v Pezinku. „Podávam trestné oznámenie na ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a 
na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, riaditeľa Národnej 
protikorupčnej jednotky a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže,“ povedal Špirko. Podľa jeho 
slov mu bola totiž poskytnutá informácia, že bola nariadená jeho diskreditácia ako „diskreditácia prokurátora v 
súvislosti s vecami, ktoré som v tú dobu dozoroval a to aj vrátane trestnej veci B.A. Haus, bola nariadená 
konkrétnou osobou, bola nariadená autoritatívne v zmysle vlastného postavenia, v zmysle vlastnej kompetencie, 
bola adresovaná podriadeným, na splnenie podriadeným. Konkrétnou osobou, ktorá mala nariadiť diskreditáciu 
prokurátora je minister vnútra SR Robert Kaliňák,“ vysvetlil Špirko. Trestné oznámenie podľa jeho slov podá aj 
preto, aby sa vytvoril priestor na riadne vyšetrenie a preverenie informácie, či skutočne došlo k vydaniu takéhoto 
nariadenia. Jeho diskreditácia mohla podľa neho spočívať v tom, že došlo k vzneseniu obvinenia voči 
prokurátorovi, aby sa predišlo vyšetreniu závažných skutočností, ktoré boli „smerované priamo aj na tohto 
ministra podozrivého“. Špirko v tejto súvislosti pripomenul, že voči nemu bolo dvakrát vznesené obvinenie, pričom 
obe sa preukázali ako nezákonné. Prokurátor Vasiľ Špirko mal v minulosti na starosti dozor aj nad vyšetrovaním 
prípadu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý kúpil podiel vo firme B. A. Haus Ladislava Bašternáka. 
Policajný prezident Tibor Gašpar odmietol, že by mu dal Kaliňák príkaz na Špirkovu diskreditáciu. „Nedostal som 
žiadny pokyn na diskreditáciu Vasiľa Špirka,“ vyhlásil s tým, že vyjadrenia o účelovom diskreditovaní kategoricky 
odmieta. Uviedol tiež, že nevie nič o zákazkách, o ktorých hovoril Špirko. Tvrdí, že nevidel žiadnu legalizačnú 
schému. Gašpar ďalej odmieta, že Špirka opakovane obviňovali účelovo. Podľa neho boli dôvody na vznesenie 
obvinenia. V súvislosti s tým, že Špirko podáva trestné oznámenie na Kaliňáka aj na Gašpara a ďalších vysoko 
postavených policajných funkcionárov, policajný prezident uviedol, že „každý občan SR môže podať trestné 
oznámenie, platí to aj o občanovi Špirkovi“. Nevylúčil, že sa bude brániť. „Po podrobnom oboznámení sa s 
vyjadrením Vasiľa Špirka a po osobnom stretnutí špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika so Špirkom, bude 
Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v dohľadnej dobe reagovať,“ uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

I. Matovič: V. Špirko sa stal národným hrdinom, usvedčil R. Kaliňáka z korupcie 
Bratislava 8. marca (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko sa dnešným dňom 

stal národným hrdinom, keďže usvedčil ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a exministra financií Jána 
Počiatka z toho, že vybrali zo štátnych zákaziek milióny eur. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor 
Matovič. „Vasiľ Špirko bol šikanovaný a minulý týždeň očistený. Jediným cieľom šikany bolo, že Kaliňák si chcel 
chrániť vlastné triko. Vedel, že ak by Špirko jeho prípad ďalej viedol, celá táto banda by skončila v base,“ odkázal 
Matovič a pýtal sa, kto teraz vyšetruje tento prípad. Matovič vyzval, aby príklad Vasiľa Špirka nasledovali aj ďalší 
statoční policajti a prokurátori. „Poďte a svedčite. Vládne nám mafia, ktorá si sprivatizovala štát. Pridajte sa k 
Špirkovi a môžme zrušiť tento domček z kariet. Vymklo sa nám to z rúk a dovolili sme mafii infiltrovať sa do štátu,“ 
apeloval šéf OĽaNO. Špirkovu výpoveď pritom označil za najdôležitejšie usvedčenie zločincov za 25 rokov. 



Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) vyzdvihla odvahu a občiansku statočnosť Špirka. „Vie, čo mu hrozí. Že 
jeho kariéra bude navždy ohrozená, že mu budú strpčovať život. Napriek tomu sa nebál,“ povedala s tým, že 
odstúpenie Kaliňáka bez odstúpenia policajného prezidenta Tibora Gašpara nemá žiaden význam. Špirko 
oznámil, že podá trestné oznámenie na ministra vnútra a vysoko postavených policajných funkcionárov. 
„Podávam trestné oznámenie na ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta 
Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky a to pre 
podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže,“ povedal Špirko. Podľa jeho slov mu bola totiž poskytnutá 
informácia, že bola nariadená jeho diskreditácia ako „diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré som v 
tú dobu dozoroval a to aj vrátane trestnej veci B.A. Haus, bola nariadená konkrétnou osobou, bola nariadená 
autoritatívne v zmysle vlastného postavenia, v zmysle vlastnej kompetencie, bola adresovaná podriadeným, na 
splnenie podriadeným. Konkrétnou osobou, ktorá mala nariadiť diskreditáciu prokurátora je minister vnútra SR 
Robert Kaliňák,“ vysvetlil Špirko. Trestné oznámenie podľa jeho slov podá aj preto, aby sa vytvoril priestor na 
riadne vyšetrenie a preverenie informácie, či skutočne došlo k vydaniu takéhoto nariadenia. Jeho diskreditácia 
mohla podľa neho spočívať v tom, že došlo k vzneseniu obvinenia voči prokurátorovi, aby sa predišlo vyšetreniu 
závažných skutočností, ktoré boli „smerované priamo aj na tohto ministra podozrivého“. Špirko v tejto súvislosti 
pripomenul, že voči nemu bolo dvakrát vznesené obvinenie, pričom obe sa preukázali ako nezákonné. Prokurátor 
Vasiľ Špirko mal v minulosti na starosti dozor aj nad vyšetrovaním prípadu ministra vnútra Roberta Kaliňáka 
(Smer-SD), ktorý kúpil podiel vo firme B. A. Haus Ladislava Bašternáka. 

KDH vyzýva na okamžité odstúpenie ministra vnútra R.Kaliňáka 
Po dnešnom vyhlásení prokurátora Špirka o podozrení z korupcie ministrov Kaliňáka a Počiatka, vyzýva KDH 

na okamžite odstúpenie z funkcie ministra vnútra R. Kaliňáka. Táto vláda stratila legitimitu vládnuť našej krajine a 
kresťanskí demokrati už od minulého utorka (27.2.2018) vyzývajú aj na odstúpenie R. Fica. 

„R. Kaliňák sa ani nemal stať ministrom vnútra v tretej vláde R. Fica, pre viaceré kauzy z minulosti. Už po 
kauze „Bašternák“ ho mal R. Fico odvolať, no napriek tomu je stále ministrom. Ale po skutočnostiach, ktoré boli 
dnes prezentované prokurátorom Špirkom je okamžitá abdikácia ministra vnútra nevyhnutná!“ povedal 
podpredseda KDH Pavol Zajac. 

Je nevyhnutné, aby generálny prokurátor alebo vyšetrovateľ v tomto prípade okamžite konali. Je potrebné 
vydať pokyn na zadržanie a následné vypočutie R. Kaliňáka, J. Počiatka a ďalších osôb, ktoré sú podozrivé z 
korupcie, o ktorej dnes hovoril prokurátor Špirko. 

NOS: Odmieta útoky Smeru-SD na jednotlivcov a organizácie občianskej spoločnosti 
Bratislava 8. marca (TASR) – Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS) dôrazne odmietla útoky predstaviteľov 

vládneho Smeru-SD na jednotlivcov a organizácie zastupujúcich občiansku spoločnosť na štvrtkovej tlačovej 
besede. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ NOS Ján Orlovský. „Umelé odvádzanie pozornosti verejnosti od 
vyšetrovania vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a naznačovanie 
údajných prepojení zástupcov občianskej spoločnosti so zahraničím s cieľom vyvolať tak chaos a zvrhnutie vlády 
v krajine, považujeme za nezodpovedné a nedôstojné politickej strany, ktorá ovláda kľúčové kontrolné 
mechanizmy štátu už viac ako desaťročie,“ uviedol. Lídrom Smeru-SD pripomenul, že úlohou NOS a ďalších 
jednotlivcov a organizácií nie je politický boj, ale budovanie živej, kritickej a demokratickej spoločnosti, ktorá dáva 
priestor pre kultivovaný dialóg o svojich výzvach, problémoch, riešeniach a ďalšom smerovaní. „Jeho súčasťou je 
aj vyjadrenie otvorenej občianskej nespokojnosti so stavom a dianím v spoločnosti. Odmietame preto akékoľvek 
náznaky a podozrenia z údajnej prípravy štátneho prevratu a ohrozovania bezpečnostnej situácie na Slovensku,” 
dodal Orlovský s tým, že ich činnosť sa riadi zákonmi SR. V prípade NOS je to Zákon o nadáciách. Všetky 
organizácie občianskeho sektora sú podľa neho zapísané v registroch ministerstva vnútra (MV) a fungujú pod 
verejnou a inštitucionálnou kontrolou, dostatočnou na to, aby politickí lídri mohli ostať pokojní a venovať sa svojej 
zodpovednosti nielen pri objasňovaní vraždy mladých ľudí. 

Polícia chce zabezpečiť pokojný priebeh piatkových zhromaždení 
Bratislava 8. marca (TASR) – Polícia zrealizuje v súvislosti s piatkovými (9.3.) zhromaždeniami s názvom Za 

slušné Slovensko mimoriadne bezpečnostné opatrenia, aby bol ich priebeh pokojný. Na štvrtkovej tlačovej 
konferencii to uviedol policajný prezident Tibor Gašpar. Ten ľudí vyzval, aby priebeh podujatí bol pokojný bez 
incidentov. „Chcem ubezpečiť všetkých, polícia je tu preto, aby zabezpečila pokojný priebeh všetkých 
zhromaždení. Na druhej strane, absolútnu záruku nemôžem dať za správanie sa niektorých jednotlivcov,“ povedal 
Gašpar. Ako tvrdí, v týchto dňoch sa v spoločnosti vyvoláva množstvo emócií, a preto nevie, ako budú ľudia 
reagovať a s akým zámerom na zhromaždenia prídu. Polícia podľa neho monitoruje a už sa aj zaoberá niektorými 
výzvami, ktoré sa objavili na internete a podnecujú ľudí k agresivite či násiliu počas podujatí. „Máme taktiež 
informácie, že sa chcú zapojiť fanúšikovia niektorých futbalových klubov, najmä tí ultra,“ uviedol policajný 
prezident. Ako podotkol, k bezpečnostným incidentom došlo aj na konci minulotýždňového smútočného pochodu 
v Bratislave a nevylučuje, že môže dôjsť k narušeniam pokojného zhromaždenia aj v piatok. „Bol by som rád, aby 
sa tak nestalo. Vydali sme však pokyny policajtom, ktorí budú v uliciach, aby boli absolútne tolerantní. Tí, ktorí 
budú priamo pri zhromaždení, majú klasickou hliadkovou službou kontrolovať priebeh zhromaždení,“ spresnil 
Gašpar. Verejnosť zároveň vyzýva, aby sa v prípade zistení, že dochádza k narušeniu pokojného priebehu 
podujatí, obrátila priamo na prítomnú políciu či zavolala na linku 158. Dopravu na miestach zhromaždení a v ich 
okolí budú regulovať dopravní policajti. Gašpar upozorňuje najmä na dopravné obmedzenia v Bratislave, a to 
zhruba od 16.30 h na Námestí SNP a v okolitých uliciach. Verejnosť tu musí počítať aj s obmedzením MHD. 
Vodičom, ktorí zvyknú parkovať svoje autá na týchto miestach centra Bratislavy, odporúča policajný prezident, 
aby si ich preparkovali a nedošlo tak k ich poškodeniu. Gašpar zároveň vyzval, aby účastníci zhromaždení 
nepoužívali drony. V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropolách sa v piatok uskutočnia 
zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Najväčšie sa očakáva v Bratislave. Organizátori požadujú 



dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú 
ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

AZZZ vyzýva politikov, aby našli riešenie na upokojenie situácie v spoločnosti 
Bratislava 8. marca (TASR) – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR je znepokojená z 

vývoja politického diania a diskusie na Slovensku. Predstaviteľov politického spektra upozorňuje, že súčasné 
spoločenské napätie ohrozuje aj ekonomické a hospodárske prostredie. „AZZZ SR vyzýva politických 
predstaviteľov Slovenskej republiky k zodpovednosti a vzájomnej ústretovosti pri spoločných rokovaniach s 
cieľom nájsť urýchlene riešenie schopné poskytnúť záruky pre upokojenie situácie v demokratickej spoločnosti,“ 
uviedol v správe pre médiá prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský. Reprezentanti politických strán by mali podľa 
zástupcov zamestnávateľov hľadať kompromisné riešenia pre rozvoj spoločnosti, ktorej prioritou by mal byť 
okrem iného aj rast ekonomiky a spokojnosť obyvateľstva. AZZZ SR v tejto súvislosti vyzýva zákonodarcov 
naprieč politickým spektrom, aby svoje úsilie venovali hľadaniu riešenia, ktoré zlepší životnú úroveň obyvateľov 
tak, aby sa zo Slovenska stalo lepšie miesto pre život. 

Prokurátor ÚŠP V. Špirko podá trestné oznámenie na ministra vnútra R. Kaliňáka 
Pezinok 8. marca (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko podá trestné 

oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka a vysoko postavených policajných funkcionárov. Oznámil to vo 
štvrtok na brífingu pred ÚŠP v Pezinku. „Podávam trestné oznámenie na ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a 
na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, riaditeľa Národnej 
protikorupčnej jednotky a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže,“ povedal Špirko. 

Podľa jeho slov mu bola totiž poskytnutá informácia, že bola nariadená jeho diskreditácia ako „diskreditácia 
prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré som v tú dobu dozoroval a to aj vrátane trestnej veci B.A. Haus, bola 
nariadená konkrétnou osobou, bola nariadená autoritatívne v zmysle vlastného postavenia, v zmysle vlastnej 
kompetencie, bola adresovaná podriadeným, na splnenie podriadeným. Konkrétnou osobou, ktorá mala nariadiť 
diskreditáciu prokurátora je minister vnútra SR Robert Kaliňák,“ vysvetlil Špirko. 

Trestné oznámenie podľa jeho slov podá aj preto, aby sa vytvoril priestor na riadne vyšetrenie a preverenie 
informácie, či skutočne došlo k vydaniu takéhoto nariadenia. Jeho diskreditácia mohla podľa neho spočívať v tom, 
že došlo k vzneseniu obvinenia voči prokurátorovi, aby sa predišlo vyšetreniu závažných skutočností, ktoré boli 
„smerované priamo aj na tohto ministra podozrivého“. Špirko v tejto súvislosti pripomenul, že voči nemu bolo 
dvakrát vznesené obvinenie, pričom obe sa preukázali ako nezákonné. Prokurátor Vasiľ Špirko mal v minulosti na 
starosti dozor aj nad vyšetrovaním prípadu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý kúpil podiel vo 
firme B. A. Haus Ladislava Bašternáka. 

Poslaním vysokých škôl je výchova v duchu hodnôt demokracie 
Bratislava 8. marca (TASR) – Poslaním vysokých škôl je podľa Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

výchova v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedenie študentov k tvorivému, kritickému a 
nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti. Uviedol to 
prezident SRK Rudolf Kropil v stanovisku rektorov. „Vysoké školy stoja na pevných základoch hodnôt 
demokracie, humanizmu a tolerancie, akademických slobodách a akademických právach. Preto si vyhradzujeme 
právo na slobodné vyjadrovanie sa a zverejňovanie svojich názorov a možnosť zapájať sa do verejnej diskusie o 
spoločenských a etických otázkach, ako aj podieľať sa na formovaní občianskej spoločnosti,“ uviedol Kropil. Ako 
doplnil, každý člen akademickej obce má právo sa slobodne rozhodnúť a vyjadriť svoj názor. „S ohľadom na 
postavenie a budúcnosť Slovenska vyzývame všetkých politikov, médiá a členov akademickej obce, aby sme 
spoločne chránili hierarchiu hodnôt a uplatňovali princípy demokracie,“ píše sa v stanovisku SRK. Slovenská 
rektorská konferencia vyzýva všetkých politikov, médiá a členov akademickej obce, aby spoločne chránili 
hierarchiu hodnôt a uplatňovali sa princípy demokracie. Uviedol to vo svojom stanovisku prezident SRK Rudolf 
Kropil. Iniciatíva slovenských učiteľov a iniciatíva Veda chce žiť! potvrdili, že sú zdesení z útoku na slobodu slova 
a vraždy nevinných ľudí. „Máme nádej, že po znovuzrodení dôvery v spravodlivý štát sa aj oblasť vzdelávania a 
vedy stane jeho samozrejmou a prirodzenou prioritou,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch iniciatív, ktoré 
TASR sprostredkoval za Iniciatívu slovenských učiteľov Vladimír Crmoman. Polícia našla v nedeľu 25. februára v 
rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta mŕtve telá investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána 
Kuciaka a jeho priateľky. Policajný prezident Tibor Gašpar informoval, že pravdepodobnou príčinou ich smrti boli 
strelné poranenia hrudníka a hlavy. Podľa šéfa polície išlo zrejme o dvojnásobnú úkladnú vraždu, ktorej motív mal 
súvisieť s prácou novinára. 

Ľudia pôjdu v piatok opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
Bratislava 8. marca (TASR) – V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca 

budú opäť konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila 
študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie 
vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti 
medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú 
podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) 
uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa 
organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, 
Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, 
Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, 
Rimavskej Sobote, Senici, Skalici, Spišskej Novej Vsi, Šali, Topoľčanoch, Trenčíne, Trnave, Veľkom Krtíši, 

Vrábľoch, Žiari nad Hronom, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu 
Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, 



Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 
Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. „Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,“ uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. „Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,“ vyhlásil. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na 
vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i 
zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. „Cítime 
potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že 
budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek 
prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej diskusii,“ píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých 
škôl adresovala ŠRVŠ. Fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola či 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. Rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že účasť na občianskych 
zhromaždeniach a pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta a pedagóga. „Pokiaľ 
študenti v piatok popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,“ uviedol Habánik. ŠRVŠ potvrdila, 
že sa pripojili aj Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita J. Selyeho v Komárne. V piatok 2. marca pochodovalo na 
spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 
mestách na Slovensku a vo svete. 

V piatok sa v Trnave chystá zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko 
Trnava 8. marca (TASR) – S výzvou, aby sa pridali a vytrvali, obracajú sa na Trnavčanov organizátori 

stretnutia Postavme sa za slušné Slovensko. Tí pripravujú protest v Trnave na piatok 9. marca o 17. hodine na 
Trojičnom námestí. Po týždni chcú opäť zapáliť sviečky za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku 
Martinu Kušnírovú. V piatok oproti akcii 2. marca sa podľa zverejneného programu počíta aj s prejavmi a krátkym 
hudobným vystúpením. K výzve sa pripájajú vysoké školy v Trnave. Študenti Trnavskej univerzity majú na 
všetkých fakultách na popoludnie udelené dekanské voľno, rektorské voľno udelili na piatok študentom Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda a rovnako sa rektorské voľno týka aj študentov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Trnave. Protest v Trnave organizuje Stredoškolský parlament a ďalších trinásť subjektov, 
vrátane Univerzitnej rady Trnavy. Požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej vraždy za spoluúčasti 
medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú 
podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Organizátori v pozvánke deklarujú, že nie sú členmi 
žiadnej politickej strany a stavajú sa k hodnotám novembra 1989. 

Prezident: Navrhujem prijať deklaráciu o upokojení situácie po vražde novinára 
Bratislava 8. marca (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska navrhne pred piatkovým (9.3.) stretnutím troch 

najvyšších ústavných činiteľov prijatie spoločnej deklarácie o tom, že podniknú nevyhnutné kroky, aby upokojili 
napätú atmosféru a ukončili politickú krízu. Kiska to vyhlásil po stretnutí s delegáciou poslancov Európskeho 
parlamentu, ktorí prišli na Slovensko monitorovať situáciu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Podľa Kisku by mali traja najvyšší ústavní činitelia spoločne vyjadriť skutočný hlboký rešpekt 
k slobodnému uplatňovaniu občianskych práv a zaviazať sa, že nebudú pokojné protesty občanov v 
demokratickej krajine nazývať pokusom o prevrat riadeným zo zahraničia a ani nijak inak dehonestovať. Presný 
obsah deklarácie pošle prezident šéfovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) a premiérovi Robertovi Ficovi 
(Smer-SD) popoludní. „Som presvedčený, že zajtrajšie stretnutie bude mať zmysel len vtedy, ak sa skončí 
konkrétnym a zrozumiteľným výsledkom,“ povedal. Aktuálna kríza dôvery v štát si podľa jeho slov vyžaduje 
jednoznačný a jasný signál smerom k rozhorčeným a znepokojeným občanom. „Je nevyhnutné vyjadriť podporu a 
dôveru orgánom činným v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú vraždu. Ako najvyšší ústavní činitelia by sme sa mal i 
zaviazať, že nevyhnutnou vzájomnou súčinnosťou prispejeme k vyriešeniu politickej krízy a k upokojeniu 
atmosféry v našej krajine,“ konštatoval. Na margo stretnutia s europoslancami Kiska poznamenal, že ako 
prezident víta ich záujem o situáciu na Slovensku. „Som rád, že našim partnerom záleží na tom, čo sa na 
Slovensku deje a vyjadrujú úprimný záujem nám v rámci možnosti pomôcť pri vyšetrení tohto zločinu. Verím, že 
sa stretnú s maximálnou otvorenosťou a ochotou odpovedať na všetky otázky. Je v záujme SR objasniť vraždy 
mladých ľudí. Je to dôležité pre pozostalých, Slovensko aj celú EÚ, v ktorej vraždy novinára nemajú miesto,“ 
dodal Kiska. 

A. Danko víta návrh deklarácie, verí v obrúsenie hrán medzi A. Kiskom a R. Ficom 
Bratislava 8. marca (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) víta deklaráciu, ktorú 

predložila kancelária prezidenta SR Andreja Kisku. Čaká na návrh z Úradu vlády SR. Danko verí, že na 
piatkovom stretnutí pripravia traja najvyšší ústavní činitelia riešenie, ktoré upokojí „snahy o štátny rozvrat a 
zastaví túto štvavú kampaň“. A tiež, že rokovanie upokojí situáciu medzi prezidentom Andrejom Kiskom a 
premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Informoval o tom Dankov komunikačný odbor. „Prierezový dokument – 
deklarácia, ktorá bude kompromisom všetkých strán, je nutnosťou v súčasnej situácii. Verím zároveň, že zajtrajšie 
stretnutie obrúsi hrany konfliktu premiéra s prezidentom. Slovensko potrebuje najmä pokoj a nie spor dvoch 



ústavných činiteľov,“ zdôraznil Danko, podľa ktorého sa situácia stále dramatizuje. „Aj dnešný poplach na pôde 
NR SR o nahlásení bomby, ale žiaľ aj osobné vyhrážanie sa zamestnancom parlamentu, sú dôkazom toho, že 
situácia narastá a smeruje ku konfliktu,“ poukázal. Danko upozorňuje, že násilie plodí iba ďalšie násilie. „Nie je 
možné, aby v našej spoločnosti boli takéto agresívne nálady. Preto je našou úlohou viesť dialóg a nie podporovať 
konflikt a vyjasniť si ústavné kompetencie,“ doplnil šéf parlamentu. Prezident Kiska oznámil, že navrhne pred 
stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov prijatie spoločnej deklarácie o tom, že podniknú nevyhnutné kroky, 
aby upokojili napätú atmosféru a ukončili politickú krízu. Kiska to vyhlásil po stretnutí s delegáciou poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorí prišli na Slovensko monitorovať situáciu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Ľudia pôjdu v piatok opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
Bratislava 8. marca (TASR) – V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca 

budú opäť konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila 
študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie 
vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti 
medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú 
podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) 
uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa 
organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, 
Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, 
Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, 
Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese 

Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, 
Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v 
lyžiarskom stredisku Kaprun. Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. „Chcel 
by som vyjadriť podporu a solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v 
ich postoji k otázke prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a 
novinárov ako jedného zo základných pilierov demokracie,“ uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. 
Pripomenul, že práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a 
vedcov. „Nemôže nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,“ vyhlásil. Študentská rada vysokých 
škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie rektorského voľna na piatok, 
aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, kde študujú, ale i vo svojich 
bydliskách. „Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú celospoločenskú situáciu. Sme 
presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom myslení, preto musíme jasne odsúdiť 
akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej diskusii,“ píše sa v liste, ktorý rektorom 
vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú 
napríklad Univerzita Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská 
technická univerzita, Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita, 
Paneurópska vysoká škola či Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská 
univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická 
univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská 
univerzita v Prešove. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že 
účasť na občianskych zhromaždeniach a pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta 
a pedagóga. „Pokiaľ študenti v piatok popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,“ uviedol 
Habánik. V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

Budova Národnej rady SR je opäť prístupná, pre hlásenie o bombe ju ráno uzavreli 
Bratislava 8. marca (TASR) – Budova parlamentu je pre zamestnancov i politikov opäť prístupná. Vo štvrtok 

ráno tam totiž nahlásili bombu a priestory v parlamente preto polícia uzavrela. Budovu však evakuovať napokon 
nemusela. „Po troch hodinách je Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) opäť otvorená,“ povedal Tomáš 
Kostelník, hovorca sekretariátu predsedu Národnej rady SR. Mail o možnom výskyte bomby v budove dostali 
ráno emailom viacerí zamestnanci parlamentu. Niektorí politici pre túto mimoriadnu situáciu zrušili alebo zmenili 
miesto svojich tlačových konferencií. 

Koncerty pre Jána a Martinu budú v nedeľu v Žiline a Prešove, blízko ich rodísk 
Žilina/Prešov 8. marca (TASR) – Týždeň po bratislavskom koncerte si v nedeľu podvečer 11. marca prídu 

uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej aj v Žiline a Prešove. 
Organizátori chcú pripraviť spomienkový Koncert pre Jána a Martinu v krajských mestách, ktoré sú najbližšie k ich 
rodisku. Kuciak pochádzal zo Štiavnika neďaleko Žiliny a jeho priateľka z Gregoroviec pri Prešove. Prešovský 
koncert bude na Hlavnej ulici o 17 hodine, koncert v Žiline na Mariánskom námestí začne o hodinu neskôr. 
„Hlavným posolstvom koncertov je spolupatričnosť s rodinami Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka a 
spolupatričnosť s ľuďmi, ktorým záleží na našej krajine. Vražda Martiny a Jána je tragédiou, ktorá nás hlboko 
zasiahla. Umenie potrebuje pre svoju existenciu slobodu, za ktorej obranu zomreli Martina s Jánom. Koncertmi im 
chceme vzdať úctu,“ povedal Michal Kaščák (Pohoda), ktorý sa podieľal aj na organizovaní bratislavského 
spomienkového koncertu. Okrem Pohody sú spoluorganizátormi koncertu v Žiline Mestské divadlo Žilina, kultúrne 
centrá Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga Žilina. V Prešove sa pridali Klub Stromoradie a kapela Chiki liki 
tu-a. Na žilinskom Koncerte pre Jána a Martinu vystúpia Mňága a Žďorp, Korben Dallas, Para, Katarzia, Folklórny 
súbor Rozsutec, BASIE (Barbora Švidraňová), Dáša Fon Fľaša alebo ZDŽAF. Moderátorom koncertu bude Anton 



Šulík z Mestského divadla Žilina. V Prešove zahrajú spevácky zbor Gregos z rodnej obce Martiny, Michael Kocáb 
a Karpatské Chrbáty, Chiki liki tu-a, Bez ladu a skladu, Katka Koščová, Komajota, Fúzy Múzy a David Kollar, N3O 
Akustika, Klena & Klenoty, huslisti Ján Bogdan, Martin Jeriga a klavirista Erik Jámbor. 

Smer-SD nepotvrdil, že R. Kaliňák v pondelok odstúpi, opäť kritizoval A. Kisku 
Bratislava 8. marca (TASR) – Vedenie poslaneckého klubu Smeru-SD nepotvrdilo medializované informácie, 

či minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) v pondelok odstúpi z funkcie a že ho nahradí štátna tajomníčka 
Denisa Saková. Svoje kroky povie strana Smer-SD najskôr svojim koaličným partnerom. 

Povedal to predseda klubu a podpredseda parlamentu Martin Glváč, ktorý neplánuje byť ministrom vnútra. Do 
konca volebného obdobia mieni zostať v parlamente. Podpredseda strany Juraj Blanár zopakoval, že Smer-SD 
chce hľadať riešenie súčasnej situácie s Mostom-Híd. 

Pokusy o prevrat, z ktorých Smer-SD obviňuje opozíciu, strana odmieta. O prevrate podľa Glváča nehovoria 
ani kotlebovci. Smer-SD je podľa neho znepokojený „nad nebezpečnými a nedemokratickými vyhláseniami SaS“. 
Predstavitelia Smeru-SD opäť kritizovali prezidenta SR Andreja Kisku. Nepáči sa im, že rokuje najskôr s 
opozíciou. „Prihlásil sa jednoznačne na stranu opozície,“ povedal Blanár, podľa ktorého a medzi riadkami dá 
čítať, že prezidentovi nešlo o rekonštrukciu vlády, ale chcel novú vládu. „Novú úradnícku vládu,“ poznamenal. 
Prezidenta Smer-SD vyzýva, aby povedal, či sa pýtal SaS na jej vyhlásenia o prevrate a možných dôsledkoch na 
pochodoch. A tiež, či za „tieto dôsledky“ vezme zodpovednosť. „Prezident má byť prezidentom všetkých občanov 
a rešpektovať výsledky volieb,“ doplnil Glváč. Blanár zopakoval, že záujmom Smeru-SD je, aby sa situácia 
upokojila. „Verí, že k tomu prispeje aj stretnutie, ktoré inicioval predseda parlamentu,“ doplnil a požiadal 
prezidenta, aby na stretnutí hľadali riešenia. Podľa Ľuboša Blahu nie je hanba, že na stretnutí s nemeckou 
kancelárkou Angelou Merkelovou bola Mária Trošková, ktorá mala podľa článku zavraždeného novinára Jána 
Kuciaka väzby na osoby podozrivé z napojenia na kalábrijskú mafiu a nemala ani bezpečnostnú previerku. 
„Hanbu robí prezident Kiska, rozbíja tento štát,“ vyhlásil. Podľa Glváča z titulu jej funkcie nebolo potrebné mať 
previerku. O Troškovej hovorí ako o sekretárke, asistentke. Glváč po tlačovej konferencii informoval, že nemecká 
strana neprotestovala proti účasti Troškovej. 

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k vážnej celospoločenskej situácii na Slovensku 
Bratislava 8. 3. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si ctí princípy demokracie a slobody 

prejavu a preto je znepokojená vážnou celospoločenskou situáciou, ktorá na Slovensku nastala po vražde dvoch 
mladých ľudí a následnej koaličnej kríze. Sestry a pôrodné asistentky sa každý deň pri svojej práci stretávajú so 
smrťou a chorobou, aktívne sa podieľajú na prevencii a prinavrátení zdravia pacientov a preto vnímajú o to 
emotívnejšie chladnokrvnú dvojnásobnú úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. 

Najvyšší predstavitelia SK SaPA si však nemôžu nevšimnúť, že medzi sestrami, pôrodnými asistentkami, 
zdravotníkmi a ostatnými občanmi narastá nespokojnosť s tým, ako politici a štátnici v súčasnosti riešia vzniknutú 
situáciu. Verejnosť postupne stráca dôveru v štátnu správu a svoje občianske postoje a názory prejavuje účasťou 
na organizovaných verejných zhromaždeniach. 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá ako samosprávna stavovská organizácia s 
celoslovenskou pôsobnosťou zastupuje vyše 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, preto vyzýva najvyšších 
ústavných činiteľov, aby bezodkladne spoločne riešili vzniknutú situáciu, a Slovensko tak dokázalo, že je stále 
európskou demokratickou krajinou. Je potrebné čím skôr vrátiť fungovanie štátu do bežných koľají, Slovensko má 
množstvo problémov, ktoré je potrebné riešiť, či už v zdravotníctve, školstve, respektíve v spravodlivosti. 

R. Sulík: Súčasné zloženie vlády a NR SR nezodpovedá vôli občanov 
Bratislava 8. marca (TASR) – Súčasné zloženie vlády a parlamentu nezodpovedá tomu, čo chcú občania, 

keďže jedna strana zvolená vo voľbách už neexistuje, iné strany rôzne veci sľúbili a nesplnili. Najkorektnejším 
postupom by preto boli predčasné voľby. Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to novinárom povedal 
líder SaS Richard Sulík. „Dôrazne odmietame akékoľvek formy zmeny vlády a vonkoncom odmietame násilné 
formy. Preto vyzývam všetkých ľudí, ktorí prídu v piatok (9.3.) demonštrovať, aby to robili pokojne. Nie je riešenie 
brať do rúk roxorové tyče a ísť sa dobíjať na úrad vlády. Prosím občanov, aby svoj nesúhlas s vládou vyjadrili 
pokojne,“ odkázal Sulík. Podľa Sulíka by mali byť predčasné parlamentné voľby čím skôr, lebo Slovensko je v 
kríze. Pripúšťa napr. Kiskom navrhovaný termín, aby sa uskutočnili na jeseň spolu s komunálnymi voľbami. 
„Dvojnásobná úkladná vražda odkryla toľko prepojení a podvodov, nikdy nemala mafia bližšie k premiérovi ako 
dnes,“ povedal. Sulík zopakoval postoj SaS, že rozsiahla rekonštrukcia vlády im nestačí. Výmenu ministra vnútra 
Roberta Kaliňáka (Smer-SD) zase nepovažuje za zásadnú rekonštrukciu vlády. „My sa žiadnej rekonštrukcie 
zúčastňovať nebudeme, najférovejšie riešenie sú predčasné voľby,“ povedal. Spôsobov, ako k ním dospieť, vidí 
Sulík viac. „Nemusí to byť 90 hlasov za predčasné voľby. Napr. ak parlament nie je tri mesiace 
uznášaniaschopný, prezident ho rozpustí a vypíše nové voľby. Na neuznášaniaschopnosť stačí 75 hlasov. Teda 
bude dôležité, ako sa k tomu postavia poslanci Mosta-Híd,“ dodal. 

Oznámenie: TK s vedúcimi Delegácie Európskeho parlamentu 
Tlačová konferencia s vedúcimi Delegácie Európskeho parlamentu – predsedníčkou Výboru pre kontrolu 

rozpočtu Ingeborg Grässle a predsedom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Claudom 
Moraesom sa uskutoční v piatok 9. marca o 15.30 h v Európskom informačnom centre, Palisády 29 v Bratislave. 

Doteraz potvrdený program: Dnes, t. j. vo štvrtok 8. marca dopoludnia – stretnutie s mimovládnymi 
organizáciami a zástupcami médií; 11.15 Stretnutie s prezidentom Andrejom Kiskom Bratislava, Prezidentský 
palác 12.45 Stretnutie s ministrom financií SR Petrom Kažimírom a podpredsedom vlády SR pre investície a 
informatizáciu Petrom Pellegrinim 15.15 Stretnutie s premiérom SR Robertom Ficom a ministrom vnútra SR 
Robertom Kaliňákom 16.30 Stretnutie s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou 



V piatok 9. marca: -Stretnutie s prezidentom Policajného zboru SR Tiborom Gašparom, šéfom NAKA Petrom 
Hraškom, ministerkou spravodlivosti SR Luciou Žitňanskou, generálnym prokurátorom SR Jaromírom Čižnárom, 
NKÚ, návšteva Veľkej Mače. 

Nitra: Občania budú v piatok protestovať, politici oslavovať 
Nitra 8. marca (TASR) – Obyvatelia Nitry sa v piatok 9. marca pripoja k iniciatíve „Postavme sa za slušné 

Slovensko“. Zhromaždenie sa začne o 17. hodine pred budovou okresného úradu. Organizátori zhromaždenia, 
komunita Občania pre Nitru, očakávajú nemalú účasť umelcov, politických aktivistov i širokej verejnosti. Podporu 
organizátorom vyslovila aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Uvedomujeme si vážnosť 
súčasnej situácie stratou dôvery v tento štát o to viac, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli našimi absolventmi. 
Podporujeme piatkové zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko,“ informovalo vedenie fakulty. Rektor 
univerzity Ľubomír Zelenický udelil rektorské voľno na piatok od 13. hodiny s cieľom umožniť študentom i 
zamestnancom slobodne vyjadriť svoj názor na organizovaných občianskych zhromaždeniach. Zoskupenie 
Občania pre Nitru sa požiadavkami pripája k bratislavským organizátorom. „Požadujeme dôkladné a nezávislé 
vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú 
dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na 
organizovaný zločin,“ uviedli. Účastníkov zhromaždenia v Nitre zároveň vyzvali k podpore netradičným 
transparentom. Na biele tričko majú ľudia napísať slogan „Nechceme ďalší krvavý pondelok“ či „Nechceme späť 
90. roky“ a tričko následne zafarbiť krvavo červenou farbou. Paradoxne, v rovnakom čase ako protestné 
zhromaždenie budú v piatok oslavovať v Nitre Medzinárodný deň žien predstavitelia strany Smer–SD na čele s 
premiérom Robertom Ficom. Oslavy sa začnú o 17. hodine v Mestskej športovej hale na Klokočine. 

SIS varuje pred mediálnymi špekuláciami a nesprávnou interpretáciou 
Bratislava 7. marca (TASR) – Slovenská informačná služba (SIS) poskytla v súlade so zákonom prezidentovi 

SR Andrejovi Kiskovi na základe jeho žiadosti informácie o pôsobení osôb, ktoré sa majú podľa medializovaných 
informácií dopúšťať organizovanej trestnej činnosti na východnom Slovensku. Uviedol to v stredu pre TASR 
hovorca SIS Branislav Zvara. „O podrobnostiach týkajúcich sa rokovania riaditeľa SIS s prezidentom SR alebo aj 
s inými ústavnými činiteľmi, ktorých obsahom sú výsledky spravodajskej činnosti, SIS nesmie informovať 
verejnosť, nakoľko ide o utajované skutočnosti,“ zdôraznil Zvara. SIS podľa jeho slov zároveň varuje pred 
mediálnymi špekuláciami a nesprávnou interpretáciou informácií tohto druhu. „Vzhľadom na ich utajovaný 
charakter považuje SIS za nežiaduce, aby takéto informácie boli predmetom verejnej diskusie,“ dodal Zvara. 
Členovia vlády roky ignorovali varovania zo SIS, ktorá ich na pôsobenie mafiánskej skupiny na východnom 
Slovensku dlhodobo upozorňovala. Informoval o tom v stredu prezident SR Andrej Kiska, ktorému to podľa jeho 
slov potvrdil šéf SIS Anton Šafárik. „Ľudia majú už dnes právo na odpoveď na podozrenia o prepojeniach vládnej 
moci a organizovaného zločinu. Ľudia majú právo vedieť, prečo naše inštitúcie ignorovali varovania talianskych 
úradov o pôsobení osôb prepojených s mafiou na východnom Slovensku. Majú nárok počuť vysvetlenie, prečo 
členovia vlády roky ignorovali varovania z našej vlastnej tajnej služby,“ povedal Kiska na tlačovej konferencii. Šéf 
SIS ho informoval, že na pôsobenie mafiánskej skupiny na východnom Slovensku SIS dlhodobo upozorňovala 
zodpovedných členov vlády. 

Vražda slovenského novinára otriasla aj Francúzskom, tvrdia francúzski poslanci 
Bratislava 7. marca (TASR) – Vražda investigatívneho novinára a jeho priateľky otriasla aj Francúzskom. 

Slovensko má však aj vo svetle tejto situácie stále miesto v jadre Európy. Uviedli to v stredu poslanci francúzskej 
parlamentnej skupiny francúzsko-slovenského priateľstva. V rámci pracovnej návštevy v Bratislave so 
slovenskými partnermi diskutovali aj o posilnení spolupráce medzi krajinami, energetike či významných výročiach, 
ktoré si SR pripomína v roku 2018. Vražda slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej ani Francúzov nezanechala chladných, tvrdia poslanci. „Francúzske médiá sa tejto téme venovali a 
udalosť sa v krajine prežíva dramaticky. Nie je to niečo, čo by bolo bežné. Európa je stelesnením demokracie a 
za takouto udalosťou je spochybnenie jej základov, ktoré nás majú spájať,“ vyhlásil francúzsky poslanec a člen 
obranného výboru Laurent Furst. Predseda skupiny priateľstva Xavier Batut pripomenul, že „vo Francúzsku sa 
podobná udalosť okrem útoku na redakciu Charlie Hebdo neudiala a po tomto útoku sa u nás politické strany 
zjednotili“. „Kolektívne sme žiadali, aby bola situácia osvetlená. Najprv je potrebné, aby bolo ukončené 
vyšetrovanie. Slovenská vláda je pre nás stále legitímnym partnerom,“ doplnil ho Furst. Napriek posledným 
udalostiam, piati predstavitelia francúzskeho parlamentu, ktorí navštívili Bratislavu, veria, že Slovensko má svoje 
miesto v jadre Európy. „Dramatické udalosti, ktoré sa na Slovensku odohrali, nezmenia náš názor. My 
dôverujeme Slovensku, keď hovorí, že sa hlási k jadru Európy.“ Slovensko podľa nich v rámci Vyšehradskej 
skupiny (V4) predstavuje akýsi „motor“, ktorý je rešpektovaný, a mal by byť príkladom pre ostatné krajiny V4. 
Francúzski poslanci sa v stredu stretli aj so svojimi slovenskými kolegami a venovali sa posilneniu spolupráce 
medzi krajinami. V tejto súvislosti neopomenuli rozvoj cestovného ruchu. Hovorili aj o posilňovaní strategického 
partnerstva, pričom vyzdvihli dôležitosť výučby francúzskeho jazyka a projektu Erasmus, ktoré v tejto oblasti 
predstavujú veľký prínos a je dôležité ich zveľaďovať. Diskutovali aj o energetike, pričom zdôraznili podstatu 
investovania do výskumov v tejto oblasti. Načrtli aj tému budovania nadnárodných elektrických sietí v Európe. V 
kontexte významných výročí poslanec Frédéric Petit upozornil na plánované podujatie, ktoré sa má vo 
Francúzsku uskutočniť v októbri tohto roku a pripomenúť si 100. výročie konca prvej svetovej vojny a v rámci toho 
aj vznik Československej republiky. Na oslavách by sa mal zúčastniť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. 

Europarlament odobril rozpravu o vražde J.Kuciaka, I.Štefanec pripraví rezolúciu 
Brusel/Bratislava 7. marca (TASR) – Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) odobrila v stredu 

návrh z dielne Európskej ľudovej strany (EĽS/EPP), aby sa vražda slovenského investigatívneho novinára a jeho 
priateľky dostala do oficiálneho programu budúcotýždňového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu. 
Europoslanci budú o záležitosti hovoriť v stredu 14. marca popoludní. Slovenský europoslanec Ivan Štefanec 



(KDH) v rozhovore pre TASR upozornil, že vražda novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej otriasla celou 
Európou a nenechala nikoho chladným ani v Európskom parlamente. „Preto, keď som prišiel s návrhom na 
osobitnú debatu na túto tému, tak na pôde Európskej ľudovej strany som okamžite získal podporu, a tá cez 
svojho predsedu Manfreda Webera navrhuje rokovanie o tejto téme na plenárnej schôdzi v Štrasburgu,“ opísal 
situáciu Štefanec. Upozornil, že debata na štrasburskej plenárke bude nielen o výmene informácií, ale bude 
zakončená aj rezolúciou. Tak, ako to bolo aj vlani po vražde maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. 
„Pripravím návrh rezolúcie k tomuto bodu a všetci sú vítaní prispieť so svojimi pripomienkami,“ odkázal Štefanec 
na ostatných europoslancov a politické frakcie v EP. Podľa jeho slov konečný text rezolúcie bude závisieť aj od 
ďalšieho vývoja udalostí na Slovensku, lebo vyšetrovanie prípadu stále prebieha. Rezolúciu bude EP schvaľovať 
o mesiac na aprílovom plenárnom zasadnutí, cieľom je poskytnúť všetkým stranám čas na prípravu a zohľadniť 
výsledky osobitnej kontrolnej misie europoslancov, vyslanej na Slovensko. Štefanec zdôraznil, že EP rešpektuje 
národné kompetencie vo vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy a má úprimný záujem na tom, aby pravda bola 
odhalená. Na strane druhej však sú niektoré pochybnosti o práci polície aj vzhľadom na to, že polícia zlyhala pri 
ochrane Jána Kuciaka, ktorý vlani oznámil, že bol predmetom vyhrážok. Poslanec v tejto súvislosti zľahčovanie 
tohto oznámenia zo strany ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka označil za „škandalózne“. Frakcia EPP chcela 
zaradiť prípad vraždy Kuciaka a Kušnírovej už do minulotýždňového programu plenárneho zasadnutia EP v 
Bruseli, v prvých dňoch po oznámení tohto zločinu, ako však upozornil Štefanec, proti bola najmä politická 
skupina socialistov a demokratov (S&D) a priamu podporu vyslovila iba skupina Európskych konzervatívcov a 
reformistov (ECR). Pre tento „vlažný“ postoj padlo rozhodnutie o rozprave počas štrasburskej plenárky a v Bruseli 
si poslanci na podnet predsedu EP Antonia Tajaniho oboch zavraždených uctili minútou ticha. Aktivity európskych 
ľudovcov a jej slovenských členov však nevyšli nazmar, čoho dôkazom je aj zostavenie osobitnej kontrolnej misie 
vyslanej europarlamentom na Slovensko vo štvrtok a piatok (8. a 9.3.), ako aj zriadenie Výboru pre finančné 
zločiny a daňové podvody (TAXE3), ktorý bude okrem iného pracovať aj na objasnení korupčných káuz, o ktorých 
písal zavraždený Kuciak. Štefanec okrem toho povedal, že z doterajšieho vyšetrovania vyplynulo, že Kuciak 
pracoval na kauzách spojených s podvodmi v oblasti európskych dotácií na východe Slovenska, a preto z pozície 
europoslanca osloví Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý vyšetruje podvody poškodzujúce 
rozpočet EÚ a korupciu. „Chcem naplno využiť všetky kompetencie, ktoré sú v právomoci poslanca Európskeho 
parlamentu,“ dodal v tejto súvislosti Štefanec. 

EÚ: EP vysiela na Slovensko šesťčlennú kontrolnú delegáciu poslancov 
Brusel/Bratislava 7. marca (TASR) – Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) schválila v stredu 

zloženie osobitnej kontrolnej delegácie z viacerých politických skupín v EP, ktorá vo štvrtok a piatok (8.-9.3.) 
uskutoční na Slovensku prieskumnú pracovnú cestu súvisiacu s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Delegácia, ktorá bude zložená zo šiestich poslancov, odcestuje na 
Slovensko v stredu večer. Delegáciu tvoria nasledujúci poslanci: nemecká poslankyňa Ingeborg Grässleová zo 
skupiny európskych ľudovcov (EĽS/EPP), britský poslanec Claude Moraes z frakcie socialistov a demokratov 
(S&D), poľský poslanec Ryszard Czarnecki zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), 
holandská poslankyňa Sophia in’t Veldová z frakcie liberálov a demokratov (ALDE), maďarský poslanec Benedek 
Jávor zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia a taliansky poslanec Marco Valli z frakcie Európa slobody a 
priamej demokracie (EFDD). Spolupredsedami delegácie sú Grässleová a Moraes. Poslanci sa podľa programu 
stretnú so zástupcami mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa bojom proti korupcii, s novinármi, 
predstaviteľmi vlády a štátu, zástupcami orgánov činných v trestnom konaní a predstaviteľmi Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry. V piatok navštívia aj obec Veľká Mača, kde si uctia pamiatku Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Tlačová konferencia spolupredsedov delegácie sa uskutoční v piatok na záver misie v 
priestoroch Informačnej kancelárie EP v Bratislave. Členovia delegácie po návrate zo Slovenska pripravia správu, 
ktorú predložia Konferencii predsedov EP a následne predstavia verejnosti. 

Trenčín: Piatkové voľno študentom TnUAD udelia na požiadanie dekani fakúlt 
Trenčín 7. marca (TASR) – Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne Jozef 

Habánik neplánuje v súvislosti s avizovanými piatkovými (9.3.) protestmi udeliť študentom rektorské voľno. 
Rozhodnutie je na dekanoch jednotlivých fakúlt. Vyplýva to zo stanoviska TnUAD, ktoré v stredu poskytli TASR. 
„Účasť na verejných zhromaždeniach je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta našej 
univerzity. Pokiaľ študenti požiadajú na tento piatok popoludní o voľno, dekani všetkých fakúlt im vyjdú v ústrety,“ 
uvádza sa v stanovisku Trenčianskej univerzity. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) požiadala rektorov 
vysokých škôl o udelenie rektorského voľna na piatok. Dôvodom sú protesty, ktoré sa budú konať na viacerých 
miestach Slovenska, ale i vo svete. Rektorské voľno vyhlásila na piatok Slovenská technická univerzita (STU) v 
Bratislave. Popoludní sa nebude vyučovať ani na Ekonomickej univerzite v Bratislave, k výzve „Za slušné 
Slovensko“ sa pripojí aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Po 13.00 h sa nebude učiť ani na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika či na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Popoludní budú mať 
voľno aj študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V piatok 2. marca pochodovalo na 
spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 
mestách na Slovensku a vo svete. 

Prezident očakáva od premiéra v krátkom čase meno riadneho ministra kultúry 
Bratislava 7. marca (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska očakáva, že mu premiér Robert Fico (Smer-SD) dá v 

krátkom čase návrh na nového riadneho ministra kultúry. To, že ho nemá ani týždeň po ohlásenej demisii Mareka 
Maďariča, ho znepokojuje. Hovoril to na brífingu po tom, ako poveril dočasným vedením rezortu kultúry Petra 
Pellegriniho (Smer-SD). „Chcem vyjadriť znepokojenie, že ani týždeň po ohlásenej demisii do dnešného dňa 
nemám žiadne mená na riadneho ministra. Očakávam od premiéra, že túto situáciu v krátkom čase vyrieši,“ 
povedala hlava štátu. Rozumie, že úlohou premiéra je čeliť „aktuálnemu riziku rozpadu vlády, riziku straty väčšiny 



poslancov v parlamente“. Prezident však očakáva, že po jarných prázdninách sa vedeniam vládnych strán podarí 
stretnúť, rokovať o riešení situácie a informovať o ňom. Dočasným ministrom kultúry je vicepremiér pre investície 
a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). „Pán prezident ma požiadal, aby som zabezpečil bezproblémový 
chod rezortu, čo som mohol garantovať. A chcem uistiť všetkých, kultúrnu obec a organizácie pod ministerstvom, 
že budem manažérsky dohliadať na to, aby mohli napĺňať svoje ciele dané pre rok 2018,“ povedal Pellegrini. 
Rezort je podľa jeho slov po Marekovi Maďaričovi plne funkčný. Pellegrini nepovedal, kto bude novým ministrom 
kultúry. Potvrdil, že v hre je viacero mien vrátane Erika Tomáša. Podľa informácií TASR sú v hre mená Erik 
Tomáš, Ján Podmanický a Dušan Jarjabek. Pellegrini zdôraznil, že najskôr treba vyriešiť súčasnú situáciu, až 
potom môže prísť meno nového ministra. Miesto ministra kultúry sa uvoľnilo po odchode Mareka Maďariča 
(Smer-SD). Jeho abdikáciu prevzal prezident v pondelok 5. marca. Maďarič z vlády odišiel po vražde novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ostáva radovým členom Smeru-SD a vracia sa do 
parlamentu. 

R. Kaliňák si myslí, že nemusí byť nutne obetovaný, aby sa vládlo ďalej 
Bratislava 7. marca (TASR) – Tvrdenie predstaviteľov Smeru-SD, že strana bude mať snahu vyhovieť 

vládnemu Mostu-Híd, aby súčasné zoskupenie mohlo vládnuť ďalej, minister vnútra Robert Kaliňák nechápe ako 
jeho bezpodmienečnú obetu. Povedal to novinárom v stredu po rokovaní vlády SR. „Ešte prebehne úzka debata 
medzi Smerom-SD a Mostom-Híd,“ povedal Kaliňák s tým, že si to všetko vysvetlia. „Pretože vždy sa môže 
ponúknuť viacero alternatív, z ktorých si môže koaličný partner vyberať,“ uviedol Kaliňák s tým, že chápe, že 
novinári sú nedočkaví. Most-Híd je pritom za odchod Kaliňáka z funkcie. Jasnejšie odpovede prisľúbil Kaliňák na 
budúci týždeň. Minister vnútra jasne nepovedal, či ponúkol svoju demisiu. Svoju osobu v súčasnosti vníma ako 
„akúsi hrádzu“ medzi novinármi, opozíciou a policajnou obcou. „Pretože ten tlak prenášate na mňa a nie na 
vyšetrovateľov, ktorí majú tým pádom čas a pokoj na prácu,“ uviedol minister. Kaliňáka nevyrušuje, že opozičné 
strany podávajú návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica (Smer-SD). Gestá s podobným podtónom už 
podľa neho mala niekoľko. Kaliňák takisto jasne neodpovedal na to, či by sa mal policajný prezident Tibor Gašpar 
stiahnuť z vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Spýtajte sa na to jeho,“ odpovedal 
novinárom. Gašpar je totiž rodina s podnikateľom Norbertom Bödörom, o ktorom písal Kuciak a jeho meno spájal 
s korupčnými kauzami. Minister vnútra takisto trvá na tom, aby prezident SR Andrej Kiska podrobne opísal, o čom 
bolo jeho vlaňajšie stretnutie s miliardárom Georgom Sorosom v New Yorku. Toto stretnutie považuje za zvláštne, 
nepáči sa mu, že pri stretnutí neboli prítomní zástupcovia slovenského rezortu diplomacie. Vystúpenia premiéra 
Fica k tejto veci nepovažuje za plné konšpirácií. „Pretože on položil legitímnu otázku,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že 
od Kisku stále nedostali poriadnu odpoveď. Kaliňák podobne ako premiér tvrdí, že prezident sa v súčasnosti 
správa mimo Ústavy SR. „A ak už robí stretnutia týkajúce sa budúcnosti Slovenska, mal začať najprv s koalíciou a 
nie opozíciou,“ dodal. 

A. Danko: Vítam postoj A. Kisku, ktorý sa zúčastní na piatkovom rokovaní 
Bratislava 7. marca (TASR) – Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) víta reakciu prezidenta Andreja Kisku, 

ktorý tiež potvrdil svoju účasť na piatkovom (9.3.) stretnutí troch ústavných činiteľov. Predseda parlamentu 
inicioval toto stretnutie v snahe upokojiť situáciu a emócie. „Ústavní činitelia musia spolu komunikovať. Takéto 
stretnutie je dôležité na zastavenie politických nálad, ktorých jediným cieľom je destabilizácia štátu. Napätie, ktoré 
vzniká v spoločnosti, poškodzuje meno Slovenskej republiky. A je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby 
došlo k vyriešeniu vzniknutej situácie,“ povedal Danko. Spoločné rokovanie predsedu Národnej rady SR, 
prezidenta SR a predsedu vlády SR bude v piatok napoludnie na Bratislavskom hrade. 

Prezident: Členovia vlády roky ignorovali varovania SIS o pôsobení mafie 
Bratislava 7. marca (TASR) – Členovia vlády roky ignorovali varovania zo Slovenskej informačnej služby 

(SIS), ktorá ich na pôsobenie mafiánskej skupiny na východnom Slovensku dlhodobo upozorňovala. Informoval o 
tom v stredu prezident SR Andrej Kiska, ktorému to podľa jeho slov potvrdil šéf SIS Anton Šafárik. „Ľudia majú už 
dnes právo na odpoveď na podozrenia o prepojeniach vládnej moci a organizovaného zločinu. Ľudia majú právo 
vedieť, prečo naše inštitúcie ignorovali varovania talianskych úradov o pôsobení osôb prepojených s mafiou na 
východnom Slovensku. Majú nárok počuť vysvetlenie, prečo členovia vlády roky ignorovali varovania z našej 
vlastnej tajnej služby,“ povedal Kiska na tlačovej konferencii. Šéf SIS ho informoval, že na pôsobenie mafiánskej 
skupiny na východnom Slovensku SIS dlhodobo upozorňovala zodpovedných členov vlády. Hlava štátu 
zopakovala, že riešenie vládnej krízy vidí v rekonštrukcii vlády tak, aby nepolarizovala spoločnosť alebo v 
predčasných voľbách. Prezident začal v stredu rokovania s parlamentnými stranami o tom, ako si predstavujú 
budúcnosť a obnovu dôvery v štát po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pozýva 
postupne opozičné aj vládne strany. Kiska je rád, že upokojiť atmosféru chce podobne ako on aj predseda 
Národnej rady SR Andrej Danko. Nepovedal však jasne, či pôjde na piatkové stretnutie s ním a premiérom na 
Bratislavský hrad. „Myslím, že toto stretnutie má zmysel, ak bude mať konkrétny výsledok. A ja určite navrhnem 
konkrétne riešenie,“ povedal prezident. 

Zvolen: Študenti TU po vražde Kuciaka chystajú diskusie pred univerzitou 
Zvolen 7. marca (TASR) – Zástupcovia študentov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí tvoria študentskú 

časť Akademického senátu (ŠČAS), sa v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej rozhodli od 7. do 9. marca vždy o 17 hodine organizovať stretnutia pred školou a diskutovať o 
dôležitých spoločenských a etických otázkach. „Ako demokraticky zvolení zástupcovia študentov Technickej 
univerzity vo Zvolene jednohlasne vyjadrujeme pohoršenie nad vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 
Vnímame to ako prejav násilia, útok na slobodu slova a médiá. Priebeh udalostí posledných dní v nás vzbudzuje 
pohoršenie a strach. Podporujeme rozvoj slovenskej spoločnosti v duchu morálnych a etických zásad. V právnom 
štáte je vykonanie tohto činu neprípustné a netolerovateľné. Preto trváme na dôkladnom a objektívnom vyšetrení 
vrážd a vyvodení dôsledkov pre ľudí, ktorí sú za takýto stav spoločnosti zodpovední,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré 



ŠČAS zaslala TASR. Podľa organizátorov stretnutí je dôležité, aby akademická obec bola súčasťou verejnej 
diskusie o dôležitých spoločenských a etických otázkach. 

BRIEF: PREZIDENT: SIS NA TALIANSKU MAFIU ČLENOV VLÁDY DLHO UPOZORŇOVALA 
Bratislava 7. marca (TASR) – Slovenská informačná služba (SIS) dlhodobo upozorňovala zodpovedných 

členov vlády na pôsobenie talianskej mafie na východnom Slovensku. S odvolaním sa na informácie od šéfa SIS 
Antona Šafárika to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska. On sám je presvedčený, že verejnosť má právo na 
odpovede teraz, nie o mesiac či o rok. 

Most-Híd: Súhlasíme, aby A. Danko robil mediátora medzi ústavnými činiteľmi 
Bratislava 7. marca (TASR) – Koaličná strana Most-Híd si plne uvedomuje vážnosť vzniknutej situácie na 

Slovensku a víta každú iniciatívu smerujúcu k jej upokojeniu. Aj z tohto hľadiska súhlasí s výzvou predsedu 
parlamentu Andreja Danka (SNS) a jeho úsilím robiť mediáciu medzi najvyššími ústavnými činiteľmi Slovenskej 
republiky. „Zároveň opätovne vyzývame všetky politické strany na Slovensku, aby neznemožnili hľadanie 
konštruktívnych riešení nezodpovedným vybičovaním napätia. Ultimáta nepomôžu pri hľadaní spravodlivosti v 
súčasných kauzách. Nepomôžu ale ani ničím nepodložené konšpiračné teórie ohľadom zahraničného zásahu do 
slovenských veci verejných,“ uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Podľa jej slov Most-Híd v týchto dňoch 
intenzívne mapuje mienku ľudí v regiónoch a tieto názory sa určite premietnu aj do rozhodnutia Republikovej rady 
o riešení vzniknutej politickej situácie. „Strana Most-Híd sa rozhodne s plnou zodpovednosťou, pričom vyjadrenia 
a činy našich partnerov v týchto dňoch silne ovplyvňujú rozhodnutie Republikovej rady,“ dodala. Most-Híd minulý 
týždeň adresoval Smeru-SD požiadavku, aby minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) odstúpil. Práve na 
Republikovej rade sa má strana rozhodnúť, ako bude ďalej v koalícii pokračovať. 

Politika: Dočasným ministrom kultúry je P. Pellegrini 
Bratislava 7. marca (TASR) – Dočasným ministrom kultúry je Peter Pellegrini (Smer-SD). Vedením rezortu ho 

poveril v stredu prezident SR Andrej Kiska. Pellegriniho navrhol premiér Robert Fico (Smer-SD). 
Miesto ministra kultúry sa uvoľnilo po odchode Mareka Maďariča (Smer-SD). Jeho abdikáciu prevzal prezident 

v pondelok 5. marca. Maďarič z vlády odišiel po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. 

„Neviem si po vražde novinára, či sa už potvrdí, alebo nie, že to súviselo s jeho prácou, predstaviť, že by som 
naďalej pôsobil vo funkcii šéfa tohto rezortu,“ odôvodnil svoj odchod Maďarič, ktorý ostáva radovým členom 
Smeru-SD a vracia sa do parlamentu. 

Študentská rada vysokých škôl žiada rektorov o udelenie voľna na piatok 
Bratislava 7. marca (TASR) – Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) žiada rektorov vysokých škôl o udelenie 

rektorského voľna na piatok (9.3.). Dôvodom sú protesty, ktoré sa budú konať na viacerých miestach Slovenska, 
ale i vo svete. TASR o tom informoval predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 

ŠRVŠ tvrdí, že citlivo vníma vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej a s tým spojené ohrozenie novinárskej slobody a garancie slobody prejavu. „Zároveň však cítime 
potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že 
budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek 
prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej diskusii,“ píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých 
škôl adresovala ŠRVŠ. 

Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku žiadajú rektorov, aby udelili študentom 
počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. „Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,“ píše sa v liste. 

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave vyhlásila na piatok rektorské voľno. „Ctíme si jeden zo 
základných pilierov demokracie, ktorým je sloboda názoru. Preto rektor vyhlásil na piatok rektorské voľno, aby sa 
študenti i zamestnanci mohli slobodne rozhodnúť a vyjadriť svoj názor,“ uviedla pre TASR manažérka pre 
komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová. 

Popoludní sa nebude vyučovať ani na Ekonomickej univerzite v Bratislave, potvrdil to Miroslav Horňák z 
Ekonomickej univerzity. K výzve „Za slušné Slovensko“ sa pripojí aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. 
„Rektor UK Karol Mičieta odporučil dekanom fakúlt, aby udelili v piatok popoludní študentom dekanské voľno,“ pre 
TASR to uviedla Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK. 

Po 13.00 h sa nebude učiť ani na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika či na Univerzite veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach. Popoludní budú mať voľno aj študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

OPOZÍCIA PODÁVA NÁVRH NA VYSLOVENIE NEDÔVERY VLÁDE 
Bratislava 7. marca (TASR) – Opozičné strany SaS a OĽaNO budú iniciovať zvolanie mimoriadnej 

parlamentnej schôdze na vyslovenie nedôvery vláde. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie predseda 
OĽaNO Igor Matovič. Rovnako nedôverujú už ani premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Opozičné hnutie Sme 
rodina podporí návrh na odvolanie vlády v parlamente, je za predčasné voľby a odmieta úradnícku vládu. 
Prípadnej zrekonštruovanej vláde podporu nesľubuje. Informoval o tom predseda Sme rodina Boris Kollár po 
stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, s ktorým hovorili o vládnej kríze. 

Poslanci NRSR za neparlamentnú stranu SPOLU sa pripájajú k návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi 
vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Veríme, že odvolanie predsedu vlády a tým i celej vlády nájde 
dostatočnú podporu v Národnej rade a spoločne budeme hľadať dohodu na ďalšom postupe v súlade s Ústavou 
Slovenskej republiky. 

PREMIÉR: OPOZÍCIA PRIZNALA, ŽE JEJ IDE O ŠTÁTNY PREVRAT 



Bratislava 7. marca (TASR) – Opozičné strany priznali, o čo im ide. Nejde im o nič menšie, ako je štátny 
prevrat, ktorý znamená chaos, nestabilitu a nepokoj a nejde im o vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na zámer opozičných strán 
vysloviť mu v parlamente nedôveru. Podľa Fica opozícia vníma tragickú vraždu len ako výťah k moci. 

Šéf Smeru-SD zopakoval, že jeho strana stojí o Most-Híd, ktorý prišiel s predstavami o krokoch na jeho 
zotrvanie v koalícii. „O tohto koaličného partnera stojíme a chceme s ním rokovať, aby sme udržali stabilitu 
vládnej koalície,“ povedal s tým, že rokovanie sa uskutoční v pondelok (12.3.), pred utorkovým (13.3.) zasadnutím 
Republikovej rady strany Most-Híd. 

Most-Híd: Zvažuje zmeniť termín republikovej rady na utorok 13. marca 
Bratislava 7. marca (TASR) – Most-Híd uvažuje o posunutí rokovania republikovej rady z pondelka 12. marca 

na utorok 13. marca. Informovala o tom hovorkyňa strany Klára Debnár. 
„Republiková rada Mosta-Híd je zvolaná na 12. marca. Kvôli tomu, aby mohli prebehnúť všetky okresné rady 

strany, sa uvažuje aj o termíne 13. marca. O tejto možnosti sme informovali aj našich partnerov. Neskorší termín 
ako 13. marca neprichádza do úvahy,“ uviedla hovorkyňa. O finálnej verzii bude strana informovať. 

Most-Híd zvolal republikovú radu po tom, ako minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril, že sa nateraz 
nechystá odstúpiť z funkcie. Podľa Mosta-Híd by pritom odstúpiť mal, ale konať má Smer-SD. Na republikovej 
rade by strana mala riešiť, ako ďalej v koalícii, teda či v nej strana zostane. 

V Smere-SD o Kaliňákovom osude a ďalšom postupe v koalícii rokujú. Vedenie strany v utorok (6.3.) jasne 
nepovedalo, či má Kaliňák jeho podporu, za premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa postavilo. Minister práce Ján 
Richter (Smer-SD) v stredu uviedol, že Kaliňák má plnú dôveru Smeru-SD. Kaliňáka označil za skúseného a 
zodpovedného politika. „Ak dôjde k presvedčeniu, že jeho pôsobenie škodí Smeru-SD, v tomto smere je 
pripravený sám vyvodiť dôsledky,“ povedal Richter. Na otázku, či vládnej strane Kaliňák teraz neškodí, Richter 
uviedol, „že v tejto chvíli má plnú podporu strany“. 

ĽSNS: R.Fico je posledný, kto môže kritizovať Kisku, mal by útočiť aj na Lajčáka 
Bratislava 7. marca (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) je posledný, kto má právo kritizovať „poskokov“ 

amerického finančníka Georgea Sorosa. Ak by to so Sorosom myslel vážne, riešil by otázku, či odvolať ministra 
zahraničia Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) aj šéfku rezortu justície Luciu Žitňanskú (Most-Híd). Tvrdia to 
kotlebovci. 

„Ministri Lajčák a Žitňanská sú tí, ktorí v tejto vláde najviac zo všetkých presadzujú hodnoty a myšlienky blízke 
pánovi Sorosovi,“ uviedol na tlačovej konferencii v parlamente Marian Kotleba. Podľa neho by mal Fico kritizovať 
nielen prezidenta SR Andreja Kisku, ale aj Lajčáka, keďže aj on sa so Sorosom stretol. „Ak premiér Fico kritizuje 
prezidenta za vzťah k Sorosovi, mal by rovnakú kritiku namieriť aj do vlastných radov, najmä voči ministrovi 
Lajčákovi,“ doplnil. 

„Protisorosovské vyjadrenia Roberta Fica sú len pózou pre kamery s cieľom oklamať národ a vytvoriť ilúziu, že 
Fico a strana Smer sa menia k lepšiemu,“ povedal Milan Uhrík. Kotlebovci tiež zdôraznili, že odmietajú 
priživovanie sa na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Nepodporujú vytváranie spoločenského 
napätia. Kotleba tiež uviedol, že podľa neho sa časom ukáže, že veci sa majú inak, ako dnes mnohí hovoria. 
Odvoláva sa na zistenia z parlamentného výboru pre kontrolu činnosti SIS. 

Strana na súčasnú situáciu podľa Martina Beluského reaguje aj zvolaním mimoriadneho predsedníctva. 
Polícia: K prípadu vraždy novinára a jeho priateľky nebude poskytovať informácie 
Bratislava 6. marca (TASR) – Polícia nebude v súčasnom období poskytovať informácie k prípadu 

dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, rovnako tak ani k vyšetrovaniam 
prípadov s tým súvisiacich. Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PPZ) to vysvetlilo 
pokynom dozorového prokurátora. 

V súvislosti s dnešným vystúpením lídra OĽaNO Igora Matoviča a informáciami, ktoré uviedol, predstavitelia 
polície skonštatovali, že išlo o veľa „odborných“ nezmyslov a klamstiev a reagovať na ne nebudú. 

„Sústreďujeme sa na vyšetrovanie, ktoré je pre nás prioritou,“ zdôraznili zástupcovia policajného prezídia. 
Na utorkovej tlačovej konferencii líder OĽaNO Igor Matovič vyhlásil, že policajný prezident Tibor Gašpar je 

najväčšou prekážkou nezávislého vyšetrenia vraždy novinára a jeho snúbenice. 
Politika: Premiérovi R. Ficovi nedochádza vývoj na Slovensku, tvrdí V. Mečiar 
Bratislava 6. marca (TASR) – Súčasná politická situácia je podľa bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara 

ovplyvnená aj tým, že vláda dlhodobo nemá stratégiu. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) podľa neho celkom 
nedochádza vývoj na Slovensku, ani chápanie zodpovednosti každej jeho časti, aj negatívnej. 

„Politická zodpovednosť neznamená, že si trestný čin urobil, politická zodpovednosť znamená, že zodpovedáš 
za to, že vôbec vznikol, za výsledok. Vláda v tej situácii, keď má vnútorné rozpory, rozpory s opozíc iou, 
prezidentom, vyžaduje riešenie,“ povedal v utorok bývalý trojnásobný premiér na konferencii v Bratislave. 

Mečiar nevie, či sa súčasná politická situácia pretaví do predčasných volieb, rekonštrukcia vlády by mala byť 
podľa neho rozsiahlejšia, ale neznamená to, že by mala skončiť súčasná koalícia. Zároveň skritizoval opozíciu, 
podľa neho totiž nie je možné robiť demokraciu cez tlačové konferencie. „Nie je tu subjekt, ktorý by bol v opozícii 
schopný vytvoriť program národnej obrody Slovenskej republiky na hodnotách národných, kresťanských a 
sociálnych. Ak sa takýto subjekt nevytvorí, nebude tu nositeľ zmeny,“ ozrejmil. 

Mečiar tvrdí, že súčasná politická situácia je výsledkom chýbajúcej stratégie vlády. „Niet stratégie, sú to 
krátkodobé ciele, programy, od tlačovky po tlačovku, sú to krátkodobé prehlásenia, čo by sa malo robiť. Je tam 
tlak na sociálne najslabšie skupiny, úprava základu platu, úprava najnižších dôchodkov, ale nie je to o vyriešení 
základných problémov, v ktorých Slovensko zaostáva… Veci tu na Slovensku sú prezreté a nemajú riešiteľa. 
Vláda toto zanedbáva a preto sa ocitá v zmätku, v ktorom je,“ zhrnul. 

R. Sulík sa vzdáva svojej účasti v delegácii europoslancov, nechce byť zdrojom pochybností 



Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík sa vzdáva svojej účasti v delegácii europoslancov, ktorí 
prídu na Slovensko v súvislosti s vyšetrovaním zneužívania eurofondov a vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej. Europoslanca Sulíka nominoval Európsky parlament. 

„Nechcem byť a nebudem zdrojom pochybností o objektívnosti vyšetrovania či zbytočného rozmazávania 
situácie. S ostatnými členmi delegácie sa rád stretnem a odpoviem na všetky ich otázky. To, čo sa deje na 
Slovensku, je príliš tragické na to, aby sa pozornosť odkláňala inam. Je dôležité, aby sa vražda Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej čím skôr a riadne vyšetrila,“ vysvetlil Richard Sulík. 

V mestách sa objavili krvavé tričká, v Košiciach vyliali pred magistrátom krv 
Bratislava/Banská Bystrica/Košice 6. marca (TASR) – Vo viacerých slovenských mestách sa v reakcii na 

aktuálnu situáciu v krajine po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky objavili „zakrvavené“ tričká. Pred 
košický magistrát zase aktivisti vyliali umelú krv, videozáznam koluje po internete. 

„Krvavé“ tričká s nápismi Nechcem späť 90. roky, Študenti spojte sa! či Nechcem ďalší krvavý pondelok sa 
objavili napríklad v Bratislave pred Úradom vlády SR, v podchode na Zochovej ulici či v Karlovej Vsi, na mieste, 
kde zahynul Róbert Remiáš. „Zaznamenali sme takýto prejav občianskeho aktivizmu. Ja ho istým spôsobom 
chápem, aj keď mi nie je úplne vlastný a možno je na hranici vkusu, ale situácia je veľmi vážna,“ povedala pre 
TASR starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová s tým, že aj toto odzrkadľuje pocity ľudí zo súčasnej 
situácie na Slovensku. „Udalosti, ktoré sa stali, znova oživujú v ľuďoch pocit bezmocnosti, beznádeje a 
sklamania. Opäť si mnohí z nás kladú otázky, komu a čomu sa dá dnes ešte veriť, na čo a na koho sa dá 
spoľahnúť,“ podotkla starostka. 

Banskobystrický magistrát zdôraznil, že brutálna smrť dvoch mladých ľudí zasiahla aj mesto pod Urpínom, 
ktorému nie je ľahostajné, čo sa v spoločnosti deje. Na druhej strane však formu, ktorú aktivisti zvolili, nepovažuje 
za vhodnú. Takto reagoval magistrát na tričká s nápisom Vox populi (Hlas ľudu). 

„Domnievame sa, že „krvavé“ tričká môžu v uliciach vzbudiť negatívne emócie a vybičovať deštruktívne 
vášne. Prihovárame sa za to, aby sa situácia upokojila a aby zvíťazil triezvy a racionálny pohľad na vec. Takto 
demonštrovaný postoj môže byť kontraproduktívny, môže situáciu vyhrotiť a vyvolať presný opak toho, čo aktivisti 
chceli vo svojom prirodzenom postoji povedať,“ uvádza sa v stanovisku mesta, ktoré TASR poskytla hovorkyňa 
banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. 

„Sme presvedčení o tom, že páchateľov tejto ohavnej vraždy je potrebné čo najskôr vypátrať a postaviť pred 
spravodlivosť,“ zdôrazňuje sa v stanovisku. Rozvešané tričká majú byť iniciatívou „slobodne a nezávisle 
zorganizovaných ľudí,“ ktorí sa rozhodli protestovať proti aktuálnym udalostiam spojených s vraždou novinára 
Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. 

Pred schodisko pred košickým magistrátom zase vyliali aktivisti umelú krv. „Tragédiu, ktorá sa stala, treba čo 
najskôr vyšetriť. Aj všetci na magistráte sú nešťastní z toho, čo sa stalo. Nikto by nemal túto tragédiu takto 
cynicky zneužívať,“ uviedol košický primátor Richard Raši. 

R. Fico je pripravený zúčastniť sa stretnutia s prezidentom a predsedom NR SR 
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) víta iniciatívu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) 

zorganizovať stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. „Je pripravený sa na tomto stretnutí zúčastniť,“ 
informovala TASR premiérova hovorkyňa Beatrice Szaboóvá. Stretnutie sa má podľa návrhu predsedu NR SR 
uskutočniť v piatok (9.3.) o 12.00 h na Bratislavskom hrade. Danko vyzval na stretnutie vzhľadom na napätú 
situáciu v krajine, podľa neho je potrebné na zastavenie politických nálad, ktorých jediným cieľom je destabilizácia 
štátu. 

Galko: Ak pri previerke V. Jasaňa niekto pochybil, tak polícia, resp. SIS 
Bratislava 6. marca (TASR) – Ak došlo pri vystavovaní bezpečnostnej previerky na stupeň prísne tajné pre 

Viliama Jasaňa k pochybeniu, dopustili sa ho polícia alebo SIS, resp. obe tieto inštitúcie. Novinárom to po 
rokovaní Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) 
povedal predseda výboru Ľubomír Galko (SaS). 

Poslanci sa na okolnosti Jasaňovej previerky, ktorý má pre medializované informácie o stykoch s talianskym 
podsvetím pozastavenú funkciu šéfa krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády (ÚV) SR, pýtali 
priamo riaditeľa NBÚ Jozefa Magalu. Výbor jednak zobral na vedomie informácie, ktoré Magala podal a zároveň 
poveril Galka, aby nahliadol do všetkých dokumentov týkajúcich sa možných závadových väzieb Jasaňa, ktoré 
poskytli jednotlivé inštitúcie NBÚ. „Teda budem vidieť jednotlivé žiadosti aj odpovede. Dnes sme ich dostali len 
prerozprávané,“ povedal Galko, ktorý má svoje zistenia prezentovať na najbližšom rokovaní výboru. 

„Ak z tých dokumentov vyplynie, čo hovoril aj riaditeľ NBÚ, tak je to tak, ako som predpokladal, teda že zlyhali 
orgány, ktoré poskytovali podklady na previerku,“ uviedol opozičný poslanec. 

Jasaňova previerka je momentálne opätovne otvorená, čo však podľa Galka neznamená, že takýto človek sa 
nemôže zaoberať utajovanými skutočnosťami. „Zákon explicitne nehovorí, že ak niekomu otvoríte bezpečnostnú 
previerku, tak takýto človek sa automaticky nemôže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Zákon ale 
zároveň hovorí, že vedúci orgán, ktorý zodpovedá za tohto človeka, je povinný vykonať všetky revízne kroky tak, 
aby nedošlo k prezradzovaniu utajovaných skutočností. Aj o tom bola debata, či zákon nezmeniť tak, aby bol ten 
človek automaticky odstavený. Ale Jasaň teraz odstavený je a myslím si, že sa neoboznamuje,“ pripustil Galko. 

Na otázku, či nemala byť Jasaňova previerka otvorená už skôr, keďže o jeho kontaktoch so závadovými 
osobami sa hovorilo už pred dvoma rokmi, Galko odvetil, že ak NBÚ tieto informácie mal napr. pred rokom, bol 
povinný previerku otvoriť. Magala medzi novinárov neprišiel. 

To, že hlavná štátna radkyňa Mária Trošková bezpečnostnú previerku vôbec nemala, nie je podľa Galka vina 
NBÚ, ale je to vec úradu vlády, ktorý rozhoduje, na akej pozícii je previerka potrebná. 

SIS urobila všetko pre to, aby sa vražda novinára nestala, myslí si G. Grendel 



Slovenská informačná služba (SIS) urobila všetko pre to, aby sa vražda investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej nestala. Myslí si to predseda parlamentného výboru na kontrolu 
činnosti SIS Gábor Grendel (OĽaNO). Šéf SIS Anton Šafárik (nom. SNS) je presvedčený, že tajná služba 
nezlyhala. 

Na rokovaní sa poslanci dozvedeli, že SIS monitorovala a monitoruje pôsobenie zahraničných zločineckých 
skupín na Slovensku a viaceré zistenia odstupuje orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym 
orgánom. Grendel konkrétnejší nebol. Nevie sa vyjadriť ani k tomu, či ostatné orgány urobili všetko pre to, aby sa 
dvojnásobná vražda nestala. Šéf SIS po rokovaní výboru uviedol, že tajní intenzívne spolupracujú s políciou a s 
ďalšími zložkami. Potvrdil, že SIS monitorovala Vadalovcov, ktorí sa v súvislosti s vraždou novinára spomínajú. 
SIS si podľa Šafárikových slov splnila svoju povinnosť. „Som o tom presvedčený,“ poznamenal. 

Grendel tiež informoval, že SIS sa podieľala na previerke Viliama Jasaňa. „Poskytla stanovisko k jeho 
bezpečnostnej spoľahlivosti,“ uviedol. Jasaň, ktorý má mať podľa zistení zavraždeného novinára väzby na 
taliansku mafiu, previerku dostal, na úrade vlády pôsobil ako šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu. Do 
vyšetrenia vraždy z funkcie odstúpil. Mária Trošková, ktorá tiež má mať väzby na mafiu a donedávna bola 
premiérova hlavná štátna radkyňa, previerku nemala. Keďže SIS o stanovisko k nej nežiadali, tajní sa k nej 
nevyjadrili. Výbor sa podľa Grendela bude prípadom ešte zaoberať. 

A.DANKO: Vyzýva na spoločné rokovanie najvyšších ústavných činiteľov 
Najvyšší ústavní činitelia by sa mali zísť na rokovaní za jedným stolom. Myslí si to predseda Národnej rady 

SR Andrej Danko (SNS), ktorý je presvedčený, že stretnutie je nevyhnutné vzhľadom na napätú situáciu v krajine 
a poškodzovanie mena Slovenska. „Takéto stretnutie je dôležité na zastavenie politických nálad, ktorých jediným 
cieľom je destabilizácia štátu,“ zdôraznil Danko. V prípade, že nebude dohoda na skoršom termíne, Danko 
navrhuje termín stretnutia na piatok (9.3.) o 12.00 h na Bratislavskom hrade. 

Prezident: Premiérove kroky prispievajú k destabilizácii 
Prezident SR Andrej Kiska v stredu (7.3.) začína rokovania s politickými stranami o stabilizácii situácie na 

Slovensku a koná tak preto, lebo premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa to za viac ako týždeň nepodarilo. 
Hovorca hlavy štátu Roman Krpelan to uviedol v reakcii na výčitky premiéra, ktoré na adresu prezidenta vyslovil 
na utorňajšom tlačovom brífingu. Krpelan poukázal na celkové správanie premiéra. „Každým krokom destabilizuje 
spoločnosť,“ uviedol. 

Fico po utorňajšom pracovnom obede s veľvyslancami krajín EÚ a Spojených štátov amerických zdôraznil, že 
Slovensko ostáva tou istou demokratickou krajinou, akou bolo pred vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej a nedovolí, aby tento fakt niekto spochybňoval, a aby „niekto kydal na našu 
republiku“. 

Zopakoval, že je sklamaný z prezidenta. Podľa neho sa neusiluje o ochranu dobrého mena SR v zahraničí, 
skôr sa spolu s opozíciou snaží o demontáž súčasného vládneho zoskupenia. 

Kontrolná misia EP sa chce na Slovensku stretnúť s členmi vlády a policajtmi 
Osobitná kontrolná misia vyslaná Európskym parlamentom (EP) navštívi Slovensko vo štvrtok a piatok (8. a 

9.3.). V jej radoch budú členovia parlamentného výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(LIBE) a rozpočtového výboru (BUDG). 

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý zriadenie kontrolnej misie inicioval, uviedol, že detaily a personálne 
obsadenie tejto pracovnej cesty spresní v stredu popoludní (o 15.00 h) Konferencia predsedov EP. Poslanec 
pripomenul, že osobitná misia bola vytvorená pre závažné podozrenia, že vražda slovenského investigatívneho 
novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je spojená s podvodmi v oblasti európskych dotácií. 

Podľa návrhu pracovnej cesty, ktorý má TASR k dispozícii, europoslanci prídu na Slovensko v stredu večer, 
po pristáti na viedenskom letisku. Ich pracovný program sa ešte dolaďuje, avšak záujem majú o stretnutie so 
zástupcami slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú v boji proti korupcii, rovnako ako aj na 
stretnutí s novinármi. Z oficiálnych predstaviteľov by sa chceli stretnúť s generálnym prokurátorom Jaromírom 
Čižnárom, predstaviteľmi ministerstva pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na najvyššej 
úrovni aj s premiérom Robertom Ficom, ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ministerkou spravodlivosti Luciou 
Žitňanskou, ministrom financií Petrom Kažimírom, ako aj s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu 
Petrom Pellegrinim. V druhý deň svojej návštevy europoslanci navrhli stretnutie s riaditeľom Národnej kriminálnej 
agentúry (NAKA) Petrom Hraškom, prezidentom Policajného zboru Tiborom Gašparom a so šéfom Finančnej 
spravodajskej jednotky Pavlom Vorobjovom. 

Pred uskutočnením tlačovej konferencie si chce skupina europoslancov v piatok popoludní pietnou 
spomienkou vo Veľkej Mači uctiť pamiatku zavraždeného novinára a jeho snúbenice. 

R. Fico: Opozícia a prezident útočia na štát, scenár bol pripravený v zahraničí 
Opozícia a prezident SR Andrej Kiska sa pokúšajú o útok na princípy právneho štátu a o demontáž 

legitímneho výsledku parlamentných volieb. Po spoločnom obede s veľvyslancami EÚ a USA to vyhlásil premiér 
Robert Fico (Smer-SD). Udalosti, ktoré sa začali diať po vražde novinára Jána Kuciaka, sú podľa premiéra 
scenárom, ktorý nie je pripravovaný na Slovensku. Prezidenta opäť požiadal, aby vysvetlil, čo bolo predmetom 
jeho vlaňajšej schôdzky s americkým miliardárom Georgom Sorosom. Hlavu štátu podrobil kritike, že namiesto 
obhajoby záujmov Slovenska absolvovala v týždni po vražde novinára lyžovačku v Rakúsku. Kiska sa podľa F ica 
„venuje mocenským hrám, robí opozičnú politiku a destabilizuje Slovensko“ namiesto toho, aby chránil jeho dobré 
meno. „To, čo sa začalo diať po nedeli, keď zistili, že došlo k vražde, je scenár, ktorý nie je pripravovaný u nás. 
Môžete ma teraz obviňovať z konšpiratívnych teórií, mne je to úplne jedno. Ja tu vidím nejaký rukopis v strednej a 
východnej Európe, ktorý je pomerne silný,“ zdôraznil premiér. 



„Je neuveriteľné, s akou rýchlosťou sa opozícia a prezident pokúšajú o demontáž legitímneho výsledku 
demokratických parlamentných volieb,“ uviedol. „Považujem to za veľké zlyhanie prezidenta, že v takomto čase 
dal prednosť súkromnej dovolenke pred obhajovaním záujmov Slovenskej republiky,“ povedal Fico. 

Premiér odmietol pondelkové (5.3.) vysvetlenie Sorosa, že predmetom vlaňajšej schôdzky s prezidentom 
Slovenska, bolo riešenie rómskej problematiky. Je to podľa neho „blbosť na entú“, Kisku podozrieva, že 
pondelkovú reakciu na jeho prejav kooridnoval so Sorosom. Vyčítal mu, že mu neodpovedal na legitímnu otázku 
a žiada ho, aby tak urobil. 

„Prezident mi neodpovedal na legitímnu otázku. Pýtal som sa, prečo 20. septembra 2017 za zatvorenými 
dverami bez ostatných predstaviteľov štátu sa stretol v New Yorku s miliardárom, v súkromnej kancelárii, s 
človekom, ktorý výrazne v minulosti ovplyvnil dianie vo viacerých krajinách, pánom Sorosom,“ zvýraznil. 

Veľvyslancov Fico podľa vlastných vyjadrení uistil, že Slovensko zostáva slobodnou krajinou, ktorá však čelí 
ťažkému útoku na jej demokraciu a piliere štátnosti. Deklaroval, že Slovensko stojí „pred vážnou úlohou chytiť 
páchateľov a tak potvrdiť, že je štát, ktorý takýto zločin nikdy nebude tolerovať“. S veľvyslancami sa však stretol aj 
kvôli bezprecedentným udalostiam, ktoré sa odohrali po zločine. 

Zástupcov ambasád informoval o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a zapojení medzinárodných 
partnerov do vyšetrovania. Požiadal ich o pomoc, ak je to v ich možnostiach. Tiež sa ich opýtal, čo by mohla 
vláda ešte urobiť, aby bolo vyšetrovanie transparentné. Veľvyslancov tiež oboznámil s tým, že chce priniesť nový 
prvok, ktorý by mal byť zakotvený aj do legislatívy. Ak príde za ním niektorý zo slovenských šéfredaktorov s tým, 
že jeho redakcia niečo vážne vyšetruje, dostane pomoc a ochranu bez toho, aby musela prezradiť obsah 
vyšetrovania. Veľvyslanci sa k obsahu pracovného obeda nechceli vyjadrovať. „Bolo to súkromné stretnutie,“ 
povedal novinárom americký veľvyslanec Adam Sterling. 

R. Krajmer bol na mieste činu, kde zavraždili novinára, v plnom rozsahu 
Bratislava 6. marca (TASR) – Šéf Národnej protikorupčnej jednotky (NPKJ) Róbert Krajmer bol na mieste činu 

vo Veľkej Mači, kde zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, v plnom rozsahu a 
plnil úlohy súvisiace s objasňovaním tohto trestného činu. Vo svojom stanovisku to uviedlo Prezídium Policajného 
zboru, spresnilo tak pondelkové (5.3.) vyhlásenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Ten uviedol, že sa 
Krajmer na mieste činu nemal pohybovať ani vo dvore, ani v dome. 

„Prezident Policajného zboru v čase svojho vyjadrenia nemal podrobnú informáciu o pohybe riaditeľa NPKJ na 
mieste činu a vychádzal z fotografie z miesta činu, ktorá bola zverejnená v médiách,“ informovala TASR polícia. 

Riaditeľ NPKJ prišiel podľa nej na miesto činu asi po desiatich hodinách od objavenia tiel aj spoločne s 
riaditeľom NAKA Petrom Hraškom na jednom služobnom aute. „Pričom plnil úlohy na pokyn riaditeľa NAKA. 
Nevidíme dôvod podrobne informovať o prítomnosti a pohybe funkcionára NAKA na mieste činu, ktorý NAKA 
vyšetruje,“ uviedlo prezídium. 

Krajmer v súvislosti s medializovanými informáciami poslancov Národnej rady SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej 
(SaS) a Igora Matoviča (OĽaNO) podáva trestné oznámenie za ohováranie a žalobu na ochranu osobnosti. V 
nedeľnej (4.3.) diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 vyslovila poslankyňa Ďuriš Nicholsonová podozrenie týkajúce 
sa prítomnosti šéfa protikorupčnej jednotky NAKA na mieste vraždy novinára Kuciaka a jeho partnerky, hoci 
prípad nespadá pod jeho pôsobnosť. „Bol tam zametať stopy?“ pýtala sa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-
SD). 

OĽaNO na pondelkovej tlačovej konferencii v parlamente kritizovalo Krajmerovu prítomnosť na mieste vraždy 
Kuciaka. Podľa hnutia tam nemal čo hľadať. „Otázka stojí, odkiaľ pán Krajmer vedel o Talianoch, a keď teda 
minister vnútra neklamal, mohol jedine Jána Kuciaka odpočúvať, aby zistili, či im náhodou nejde po krku,“ uviedol 
Matovič, podľa ktorého je druhou možnosťou, že Krajmer vie o páchateľoch vraždy a bol na mieste činu zametať 
stopy. 

Prezídium Policajného zboru tieto informácie o Krajmerovi považuje za spochybňovanie práce, praktických 
skúseností, odbornosti a osobný útok na dlhoročného policajta, ktorého jednotka sa podieľa aj na objasňovaní 
dvojnásobnej vraždy. 

I. Matovič: T. Gašpar je najväčšou prekážkou nezávislého vyšetrenia vraždy 
Bratislava 6. marca (TASR) – Policajný prezident Tibor Gašpar je najväčšou prekážkou nezávislého 

vyšetrenia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na utorkovej tlačovej konferencii 
to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý poukázal na nepravdivé tvrdenie Gašpara, že šéf Národnej 
protikorupčnej jednotky (NPKJ) Róbert Krajmer na mieste činu vraždy vôbec nebol. 

Matovič na tlačovej konferencii pustil video so zábermi televízie Joj, na ktorom je vidieť, ako Krajmer vchádza 
do dvora rodinného domu, kde našli telá zavraždených. „Samotní členovia vyšetrovacieho tímu sú zhrození z 
Gašparových slov, že nebol ani len vo dvore. Jeden z nich mi poslal link s komentárom, že Krajmer priamo na 
mieste činu zasahoval do vyšetrovania a že boli zhrození, čo tam vôbec robí, lebo podľa nich Krajmer nikdy 
nechodí k vraždám. To je v príkrom rozpore s tým, čo hovoril Gašpar,“ povedal Matovič. 

Šéf Obyčajných po tomto dôkaze verí, že Gašpar podá demisiu. „Ján Kuciak ležal kvôli svojim článkom hlboko 
v žalúdku švagrovi Tibora Gašpara a majiteľovi súkromnej bezpečnostnej služby Bonul Miroslavovi Bödörovi. 
Gašpar sa môže hanbiť. Hovorí, že útočíme na policajtov a on ich chráni. Policajtov necháme pracovať, ale nie 
vás. Kvôli vám a vašej pravej ruke Krajmerovi ľudia nedôverujú polícii,“ odkázal Matovič Gašparovi. 

Policajné prezídium už spresnilo skoršie Gašparovo tvrdenie s tým, že Krajmer bol na mieste činu v plnom 
rozsahu a plnil úlohy súvisiace s objasňovaním tohto trestného činu. „Prezident Policajného zboru v čase svojho 
vyjadrenia nemal podrobnú informáciu o pohybe riaditeľa NPKJ na mieste činu a vychádzal z fotografie z miesta 
činu, ktorá bola zverejnená v médiách,“ informovala TASR polícia. 

Krajmer prišiel podľa nej na miesto činu asi po desiatich hodinách od objavenia tiel aj spoločne s riaditeľom 
NAKA Petrom Hraškom na jednom služobnom aute. „Pričom plnil úlohy na pokyn riaditeľa NAKA. Nevidíme 



dôvod podrobne informovať o prítomnosti a pohybe funkcionára NAKA na mieste činu, ktorý NAKA vyšetruje,“ 
uviedlo prezídium. 

Matovič sa domnieva, že dnešné stanovisko policajného prezídia súvisí so zistením polície, že pripravoval túto 
tlačovú konferenciu. Matovič je totiž presvedčený, že Gašpar od začiatku veľmi dobre vedel, že Krajmer na 
mieste činu bol a vedome nehovoril pravdu. „Vyšli s pravdou von, lebo videli, že sme si ohlásili tlačovku,“ dodal. 

Krajmer v súvislosti s medializovanými informáciami poslancov Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) a Igora 
Matoviča podáva trestné oznámenie za ohováranie a žalobu na ochranu osobnosti. V nedeľnej (4.3.) diskusnej 
relácii RTVS O 5 minút 12 vyslovila poslankyňa Ďuriš Nicholsonová podozrenie týkajúce sa prítomnosti šéfa 
protikorupčnej jednotky NAKA na mieste vraždy novinára Kuciaka a jeho partnerky, hoci prípad nespadá pod jeho 
pôsobnosť. „Bol tam zametať stopy?“ pýtala sa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). 

OĽaNO na pondelkovej (5.3.) tlačovej konferencii v parlamente kritizovalo Krajmerovu prítomnosť na mieste 
vraždy Kuciaka. Podľa hnutia tam nemal čo hľadať. „Otázka stojí, odkiaľ pán Krajmer vedel o Talianoch, a keď 
teda minister vnútra neklamal, mohol jedine Jána Kuciaka odpočúvať, aby zistili, či im náhodou nejde po krku,“ 
uviedol Matovič, podľa ktorého je druhou možnosťou, že Krajmer vie o páchateľoch vraždy a bol na mieste činu 
zametať stopy. 

Prezídium Policajného zboru tieto informácie o Krajmerovi považuje za spochybňovanie práce, praktických 
skúseností, odbornosti a osobný útok na dlhoročného policajta, ktorého jednotka sa podieľa aj na objasňovaní 
dvojnásobnej vraždy. 

Vedenie Smeru-SD nevylúčilo, že chce Kaliňákov odchod, R. Fica podporuje 
Bratislava 6. marca (TASR) – Podpredsedovia Smeru-SD Peter Pellegrini a Richard Raši a predseda klubu 

Smeru-SD Martin Glváč nepovedali jasne, či podporujú ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Nevylúčili 
však, že sú za Kaliňákov odchod. O požiadavkách Mosta-Híd budú partneri rokovať, zodpovedne, zdôrazňujú 
potrebu zachovania stability. Uviedol to vicepremiér pre investície a informatizáciu Pellegrini. 

„Smer-SD sa postaví zodpovedne k výzve koaličných partnerov. Dali nám čas do budúceho pondelka. Našou 
prioritou v týchto časoch musí byť zachovať stabilitu a pokoj v SR. Jediné riešenie pre Slovensko vidíme v 
zachovaní stability, nesmieme dopustiť rozvrat. Tento štát musí fungovať ďalej,“ povedal na tlačovej konferencii v 
parlamente Pellegrini. 

Predseda Smeru-SD Robert Fico má podľa jeho slov plnú podporu vedenia strany a členskej základne. O 
ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi Pellegrini povedal, že má veľmi komplikovanú situáciu a čelí obrovskému 
tlaku. Pellegrini zdôraznil, že Kaliňák nie je zodpovedný za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. O 
Kaliňákovi a ďalšom postupe bude vedenie strany hovoriť priamo s ním a nechce to riešiť cez médiá. Kedy 
rozhodne, čo s Kaliňákom a aký bude ďalší postup v koalícii, Pellegrini nepovedal. 

Rozhodnutie by malo padnúť dovtedy, kým zasadne Republiková rada Mosta-Híd, ktorá je naplánovaná na 
12. marca. O požiadavkách partnerov chcú v Smere-SD zodpovedne rokovať v záujme zachovania stability. 
Pellegrini zároveň uviedol, že nikdy nepodporí konštrukciu, pri ktorej by vláda po prípadnom odchode Mosta-Híd 
dovládla s podporou ĽSNS. K predčasným voľbám povedal, že ak by mala vládnuť po nich súčasná opozícia, tak 
„pán Boh nás ochraňuj pred predčasnými voľbami“. 

Vedenie Smeru-SD zároveň vyzvalo predstaviteľov všetkých politických strán, aby prestali atakovať políciu a 
nechali ju pracovať na vyšetrení vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Opozícia podľa 
nich „hnusne zneužíva“ dvojnásobnú vraždu, politizuje, klame a pokúša sa o prevrat. „Vyzývame všetkých 
predstaviteľov politických strán, že ak chcú bojovať, nech si to rozdajú s nami, s politikmi, ale nech nechajú na 
pokoji políciu. Nechajte políciu konať, nedehonestujte prácu slovenských policajtov,“ apeloval Pellegrini. 

Predseda klubu a podpredseda NR SR Martin Glváč oznámil, že Smer-SD prostredníctvom parlamentného 
brannobezpečnostného výboru vyzve prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho, „aby podal presnú správu 
a saldo bilancie všetkých firiem zo skupín, o ktorých sa hovorí na východnom Slovensku za roky 2010 až 2017“. 
„Aby sme dostali presnú informáciu, o aké finančné prostriedky tam išlo a či hovoríme o mafii alebo nie, a kto ju 
najviac podporoval,“ povedal Glváč. 

Strana chce tiež vyzvať Generálnu prokuratúru SR, aby konala v prípade vyhrážok aktivistu Martina Daňa voči 
podpredsedníčke parlamentu Lucii Ďuriš Nicholsonovej (SaS) a tiež v prípade vyhrážania sa lídra OĽaNO Igora 
Matoviča tomu istému aktivistovi. 

Pellegrini v súvislosti s vraždou a súčasnou vládnou krízou zdôraznil, že pre všetkých by malo byť prioritou 
vyšetriť vraždu novinára a jeho partnerky. Žiada zároveň, aby sa vopred nevynášali súdy. Slovensko podľa neho 
„nikdy nebolo a nesmie byť krajinou, kde sa spory s novinármi majú riešiť strelnou zbraňou“. 

Antonio Vadala/ foto: FB A. VadalaA. Vadala odmieta spájanie s talianskou mafiou a vraždou novinára 
Bratislava 6. marca (TASR) – Taliansky podnikateľ Antonino Vadala odmieta, že by patril k talianskej mafii, 

ako aj spájanie s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Informácie, že on a jeho rodina získavajú 
eurofondy, dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a majú miliónové štátne zákazky, označil za klamstvo. 
Urobil tak v rozhovore pre denník Korzár. 

Vadala v ňom tvrdí, že s mafiou nič nemá, na svoju bezúhonnosť poukazoval výpisom z registra trestov, ako 
aj zoznamom od ľudí, ktorí patria do klanu Vadalovcov od talianskej špeciálnej prokuratúry. „Medzi nimi je aj 
Antonino Vadala, narodený v Bova Marina ako ja, ale je pri ňom uvedený dátum narodenia 25. 5. 1952. Ja som 
sa narodil 20. 4. 1975,“ povedal pre Korzár. Zároveň dodal, že s ním nie je v rodinnom kontakte a dotyčný už 
nežije. 

Podľa neho sa zavraždený novinár Ján Kuciak mýlil. „Podľa mňa bol informovaný od nejakých intrigánov, aby 
pošpinil moje meno,“ dodal. Zároveň poprel, že by talianske orgány upozornili Slovensko, že na východe pôsobia 
mafiáni. „To je klamstvo. V súvislosti so mnou, Sebastianom Vadalom ani Brunom Vadalom nikdy talianske 
orgány neposlali upozornenie na Slovensko. Medzi našimi Talianmi som sa informoval a zistil som, že bolo 



poslané upozornenie, čo sa týka finančnej sily niektorých ľudí – teda skade majú toľko peňazí, alebo čo robia. Ale 
nikdy nebolo poslané z talianskej strany niečo v tom zmysle, že pozor, tu sú mafiáni, treba ich kontrolovať,“ 
poznamenal. 

Vadala okrem toho v rozhovore potvrdil, že sa pozná s poslancom parlamentu Róbertom Madejom (Smer-SD) 
z čias, keď ešte nebol v politike. „Jeho advokátska kancelária mi zakladala firmy a robila iné právne úkony, keď 
som robil elektrárne,“ uviedol. Zároveň potvrdil, že sa pozná s doterajšou hlavnou štátnou radkyňou na Úrade 
vlády (ÚV) SR Máriou Troškovou. Poprel medializovanú informáciu, že by boli milenci, podľa jeho slov sú ako brat 
so sestrou. Rovnako potvrdil aj priateľstvo s doterajším šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na ÚV 
SR Viliamom Jasaňom. 

Taliansky podnikateľ sa vrátil aj k situácii, keď polícia jeho a viacerých členov rodiny minulý týždeň zadržala. 
„Mohli nás predvolať aj bez toho cirkusu,“ povedal. Doplnil, že polícia videla, že s týmto prípadom nemajú nič 
spoločné, a preto ich prepustili. 

Talianska stopa pri vražde novinára sa podľa neho nepotvrdila. „Budeme to riešiť cez Štrasburg a podáme 
trestné oznámenia na tých, ktorí zverejnili nepravdivé informácie. Urobíme všetko pre to, aby sa očistilo naše 
meno,“ povedal. Zároveň potvrdil, že o Kuciakovi a jeho snúbenici nikdy nepočul. „Nevedel som, že existujú, 
takže som sa s nimi nemohol ani nikdy skontaktovať,“ dodal Vadala. 

Zároveň doplnil, že síce nemá slovenské štátne občianstvo, ale požiadal už oň. „Cítim sa Slovákom od A po 
Z,“ uzavrel. 

Stanovisko: A. Hrnko: SNS nebude tolerovať bujnenie mafiánskych štruktúr v štáte 
Anton Hrnko (SNS) počas 11. schôdze Národnej rady SR./foto: TASR – Michal SvítokBratislava 6. marca 

(TASR) – Podpredseda SNS a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko na rokovanie 
tohto výboru ako mimoriadny bod zaradil aj informovanie o mimoriadnych udalostiach spojených s úkladnou 
vraždou investigatívneho novinára a jeho snúbenice. Po skončení rokovania reagoval na tieto udalosti slovami: 
„Slovenskú národnú stranu mimoriadne znepokojuje situácia, ktorú na Slovensko priniesol bezpečnostný exces v 
podobe smrti dvoch mladých ľudí, z ktorých jeden bol dokonca investigatívny novinár. Výbor NR SR pre obranu a 
bezpečnosť sa touto situáciou zaoberal, aby sme tu na politickom kontrolnom orgáne zistili, či sa niečo 
nezanedbalo.“ 

Ako zdôraznil Anton Hrnko, v týchto časoch musíme dôverovať Polícii SR, vyšetrovateľom a prokurátorom, 
ktorí pristupujú zodpovedne k objasneniu tohto ohavného činu. „Vyzývam aj občanov, podporujme orgány činné v 
trestnom konaní pri ich práci a umožnime im svoju prácu vykonávať bez ovplyvňovania tohto konania,“ dodal, 
pričom členov vyšetrovacieho tímu ubezpečil, že pri čo i len najmenšom podozrení z ovplyvňovania alebo 
marenia vyšetrovania majú dvere predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť otvorené. 

Podpredseda SNS ďalej zdôraznil, že pri medializovaných podozreniach o údajnom prerastaní mafistických 
štruktúr do štátnych inštitúcií sa nemôžeme dívať len jedným smerom. Pre SNS je neprijateľné, aby akékoľvek 
mafistické štruktúry bujneli na politickej scéne v akomkoľvek tábore. A musíme skonštatovať, že uvedené 
podozrenia sa dotýkajú rovnako súčasnej opozície, ktorá sa pravidelne na tlačových konferenciách predvádza s 
ľuďmi, ktorých príslušnosť k domácim mafistickým štruktúram je omnoho pravdepodobnejšia, ako príslušnosť 
niektorých ľudí k zahraničným organizáciám. 

„Mňa osobne, ale aj SNS znepokojuje budúcnosť našej republiky. Zdá sa, že Slovensko sa mení. K 
organizovaniu týchto zmien by však nemali byť pripustení ľudia, ktorí nevážia slová, neslúžia pravde, neslúžia 
občanovi a sú ochotní ísť za mocou za každú cenu. SNS sa postaví zodpovedne k tomu, aby sa od vedenia štátu 
odstavili ľudia čo i len so zrnkom podozrenia, žeby mohli spolupracovať s podobnými štruktúrami. Uvedomme si, 
že dnes už v parlamente pôsobia ľudia s veľkým podozrením, že boli prepojení na takéto skupiny, radi sa s 
bossmi organizovaného zločinu stýkali, fotografovali sa s nimi a podobne. Nemôžeme nevidieť, že ich je plná 
strana a všetky opozičné štruktúry s nimi úzko kooperujú a to by mal do úvahy pri svojich rozhovoroch brať aj pán 
prezident,“ reagoval Anton Hrnko na aktuálnu spoločenskú situáciu. 

Vo svojom vyjadrení sa podpredseda strany dotkol aj témy rekonštrukcie vlády. „SNS nebráni akejkoľvek 
diskusii, to vo svojom stanovisku jasne deklaroval aj predseda Andrej Danko. Na koaličnej rade predostrieme 
svoje požiadavky. Zodpovedáme si však výlučne za svojich ministrov,“ uzavrel Anton Hrnko s tým, že Slovenská 
národná strana sa chystá situáciu zhodnotiť aj so straníckymi štruktúrami v čo najširšom formáte. 

R. Kaliňák: Priamu zodpovednosť necítim, ale neviem sa s tým vyrovnať 
Bratislava 6. marca (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) necíti priamu zodpovednosť za 

vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ale cíti mimoriadne rozrušenie, nevie sa s 
tým vyrovnať a je to vec, ktorú ťažko predycháva. Povedal to v utorok novinárom v odpovedi na otázku, či sa 
nechystá odstúpiť z funkcie. 

Na otázku, či nechce urobiť politické gesto, ako napríklad minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), odvetil, 
že toto nie je súťaž Formula 1. „Nás zaujíma jediná vec, a to, aby sa dvojnásobnú vraždu podarilo vyšetriť a 
všetky ostatné veci sú na druhom mieste,“ zdôraznil. 

Kaliňák tu priznal, že samotné vyšetrovanie nie je priamo závislé na jeho osobe. „Ale chcem mať pocit, že 
sme urobili všetko preto, aby sa to vyšetrilo,“ vysvetlil. 

Minister vnútra zopakoval, že svojej stoličky sa nedrží. Tají však, či svoje odstúpenie zvažuje. Smer-SD chce 
o svojom rozhodnutí najskôr informovať koaličného partnera Most-Híd, ktorý vyzval na Kaliňákovo odstúpenie. 

BRIEF: PODPREDSEDOVIA SMERU-SD VYZÝVAJÚ POLITIKOV, ABY NEATAKOVALI POLÍCIU 
Bratislava 6. marca (TASR) – Podpredsedovia Smeru-SD vyzývajú predstaviteľov všetkých politických strán, 

aby prestali atakovať políciu a nechali ju pracovať na vyšetrení vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho partnerky. Opozícia podľa nich „hnusne zneužíva“ dvojnásobnú vraždu a politizuje a pokúša sa o prevrat. 



Oznámili to na utorkovej tlačovej konferencii v Národnej rade SR Peter Pellegrini, Martin Glváč a Richard Raši. 
Priznali pnutie v koalícii, ktoré mienia riešiť. Nepovedali, kedy presne to urobia. 

SNS: OĽaNO šíri konšpirácie, máme obavy o zdravotný stav jeho predstaviteľov 
Bratislava 6. marca (TASR) – Tvrdenia opozičného hnutia OĽaNO týkajúce sa nákupu transportérov pre 

slovenskú armádu považuje Ministerstvo obrany (MO) SR a SNS za šialené konšpirácie. OĽaNO v tomto prípade 
skloňuje slovo korupcia, a to v spojitosti s firmou, od ktorej ide SR transportéry kupovať. 

„Po vystúpení Igora Matoviča a Veroniky Remišovej máme vážne obavy o zdravotný stav predstaviteľov 
OĽaNO,“ napísala v stanovisku vládna SNS. „Na takéto šialené konšpirácie už ani nie je možné odborne 
reagovať,“ pripája sa MO SR s tým, že rezort sa od týchto vyjadrení dištancuje. 

Utorkové vystúpenie OĽaNO označilo SNS za „naozaj nemiestne“. Predstaviteľov hnutia vládna strana 
vyzvala, aby „nezneužívali smrť mladých ľudí a najmä nech neklamú“. K tejto výzve sa pripája aj minister obrany 
Peter Gajdoš (SNS). Zároveň upozornil, aby opozícia nešpinila meno rezortu a SNS. 

OĽaNO v utorok médiám tvrdilo, že Slovensko ide transportéry kupovať od firmy, pri ktorej sú podozrenia z 
korupcie. Opozičné hnutie preto požiadalo SNS a celú vládu, aby tento nákup zastavila. OĽaNO poukázalo, že 
firma, od ktorej má Slovensko kupovať transportéry, bola vyšetrovaná pre korupciu v Chorvátsku, Egypte či v 
Slovinsku. 

OĽaNO sa na fínsku zbrojovku a podozrenia chce pýtať aj v parlamentnom kontrolnom výbore pre kontrolu 
činnosti SIS. Ak sa preukáže, že SIS zlyhala, jej šéf by mal podľa Remišovej odstúpiť. 

J.Hrabko: SaS robí chybu, Most-Híd nebude hlasovať proti vlastným ministrom 
Bratislave 6. marca (TASR) – Prezident Andrej Kiska urobil chybu, keď vopred ohlásil, že chce s politickými 

stranami rokovať buď o predčasných voľbách alebo o zásadnej rekonštrukcii vlády. Ani jedno, ani druhé totiž 
nemá v rukách on, ale politické strany. „Prezident mal fungovať ako sprostredkovateľ a mediátor, volať si 
jednotlivé politické strany, poznať ich názory na riešenie situácie, a keď ich bude mať všetky, potom sa môže 
pokúsiť nájsť priesečník a opäť informovať politické strany,“ povedal v pondelok (5.3.) v Tablet.TV publicista Juraj 
Hrabko. 

Ak prezident vopred definoval, k čomu podľa neho majú rokovania dospieť, ale sám nevie zaručiť výsledok, 
ktorý načrtol, správa sa podľa Hrabka politicky nešikovne. Podobnú chybu podľa neho robia aj sulíkovci. „SaS už 
oznámila, nie že podá návrh na odvolanie ministra Kaliňáka, ktorý by teoreticky mohol byť úspešný, ale že chcú 
dať návrh na odvolanie celej vlády,“ poznamenal Hrabko. 

Hoci je podľa neho normálne, že opozičné strany podporujú predčasné voľby, ktoré by priblížili ich šancu 
zabojovať o vládne posty, návrh na vyslovenie nedôvery vláde v parlamente považuje za nerealistický. „Nemyslím 
si, že okrem SaS existuje v parlamente ešte iná strana, ktorá by dokázala zvaliť vlastnú vládu,“ poznamenal 
Hrabko. Most–Híd, ktorý je v tejto chvíli najslabším ohnivkom reťaze vládnej koalície, podľa neho určite nebude v 
parlamente hlasovať za vyslovenie nedôvery vlastným ministrom. „Most–Híd za pád svojich vlastných ministrov 
hlasovať nemôže. A aj keby, dokonca to nemusí vyjsť, lebo v takom prípade bude dôležitý aj postoj ĽSNS a 
nezaradených poslancov,“ upozornil Hrabko. 

Na druhej strane, nevylučuje iniciatívny postup Mosta-Híd, ktorý nemusí reagovať na návrh SaS, ale sám sa 
môže rozhodnúť stiahnuť ministrov z vlády. V takom prípade by bola cesta k predčasným voľbám omnoho 
reálnejšia a podľa Hrabka je možné ju realizovať demokratickým a ústavným spôsobom. Ale aj v takom prípade 
má podľa neho kľúč k hlasovaniu dvojica Smer-SD – SNS, ktorá má dostatok hlasov na zablokovanie iniciatívy na 
zmenu ústavy alebo prijatie ústavného zákona o predčasných voľbách. 

Čo sa týka vyjadrení najvyšších ústavných činiteľov z nedele a pondelka, za rozumný postoj považuje Hrabko 
vyhlásenie predsedu SNS Andreja Danka. „Ukazuje sa, že si SNS vyberá čas, aby hľadala cesty riešenia. Lebo v 
politike musíte vedieť aj to, čo bude ďalej, nie len, že padne vláda. Za určitej situácie môže nastať aj stav, že 
nebudú vládnuť politické strany, ale prezident,“ upozornil. 

Forma, kde najprv všetci traja najvyšší ústavní činitelia požiadali o nedeľné vystúpenie v RTVS a napokon 
dvaja na poslednú chvíľu žiadosť stiahli, bola podľa Hrabka nešťastná. „Každým normálnym človekom tá vražda 
musela otriasť, to sa jednoducho stať nemalo, ale stalo sa to. Je dôležité, ako sa s touto témou vysporiadajú 
politici a ukazuje sa, že robia aj z vraždy politiku,“ povedal. 

„Načo žiadali ústavní činitelia v zmysle zákona, teda pri mimoriadnej udalosti, o vystúpenie v televízii, keď v 
nej napokon nevystúpili? Presnejšie, mierim najskôr na prezidenta Andreja Kisku, lebo predseda parlamentu 
Andrej Danko stiahol svoje vystúpenie až na základe toho, že ho stiahol Andrej Kiska,“ poznamenal Hrabko. „Ja 
to čítam tak, že pána prezidenta sa dotklo, že nevystúpi v RTVS sám, ale vystúpia aj ďalší dvaja ústavní činitelia, 
ktorí na to majú nárok. Preto vystúpil so svojím vyhlásením už poobede,“ poznamenal. 

Čas na vystúpenie v nedeľu večer Hrabko považuje za primeraný, ale nie v prípade, ak sa potvrdí, že 
prezident strávil týždeň po vražde na lyžovačke v Alpách. „Považujem za neveľmi správne, že Andrej Kiska síce 
po vražde komunikoval, že je zhrozený a otrasený, ale pritom ostal na lyžovačke v Rakúsku. Doteraz to nikto 
nedementoval. Považujem za nevhodné, že prezident sa nevrátil a lyžoval ďalej,“ povedal Hrabko. 

Premiérovu reakciu, že prejav Andreja Kisku zrejme koncipovali niekde mimo Slovenska, kde asi nepoznajú 
slovenské ústavné pomery, označil v Hrabko diskusii za zámernú. Po pondelkovom vystúpení premiéra, kde 
naznačil možné zásahy finančníka a filantropa Georgea Sorosa do politiky prezidenta, ktoré Soros okamžite 
dementoval, Hrabko svoje vyjadrenie pre Teraz.sk doplnil. 

Predseda vlády by podľa neho veľmi potreboval výsledky polície pri pátraní po vrahovi dvoch mladých ľudí, 
lebo by tým národu preukázal schopnosť svojej vlády riešiť tento brutálny čin. V tejto chvíli ich však zrejme nemá. 
„Na úrade vlády je viditeľný zmätok a toto je dôsledok,“ reagoval v utorok Hrabko. „Druhý pohľad na toto 
vyjadrenie mi pripomína prípravu na parlamentné voľby. Takže je možné, že sa premiér už začína pripravovať aj 
na túto variantu a toto je už v znamení začiatku kampane,“ odhadol Hrabko. 



R. Kaliňák: Taliani odpovedali až na naše otázky, o ich iniciatíve neviem 
Bratislava 6. marca (TASR) – Najväčší tím vyšetrovateľov a kriminalistov v histórii polície pracuje na prípade 

vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na rokovaní Výboru NR SR pre obranu a 
bezpečnosť to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že zatiaľ bolo vypočutých viac ako 100 
svedkov. 

Kaliňák bol pri informovaní poslancov stručný, poukázal totiž na informačné embargo, ktoré na prípad vydal 
generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ohľadne informácií portálu Aktuality.sk, že taliansky úrad boja proti mafii už 
v roku 2013 informoval slovenskú políciu, že Antonino Vadala má kontakty s najvyššími predstaviteľmi 
organizovaného zločinu, Kaliňák uviedol, že sa zatiaľ preverujú archívy danej komunikácie. Kaliňák však zatiaľ 
nevie o tom, že by Taliansko z vlastnej iniciatívy Slovensko informovalo a tvrdí, že reagovalo len na otázky 
slovenskej strany. 

„Ja som dostal od polície informáciu, že si vyžiadala niekedy začiatkom roku 2014 informácie a po troch 
urgenciách sme ich po roku a pol dostali. Bola tam jediná veta o Vadalovi. Ešte v roku 2013 nám došla odpoveď, 
kde je napísané, že Vadala bol zatknutý na letisku a odovzdaný talianskym orgánom. To je celá odpoveď 
talianskej strany, ďalšie veci sa v registroch preverujú,“ uviedol minister. Kaliňák teda konštatuje, že slovenská 
strana dostávala od Talianov len odpovede na svoje otázky. 

Člen výboru Ľubomír Galko (SaS) chcel od ministra vedieť, prečo polícia až po 11 dňoch vyzvala ľudí na 
zálohovanie dát z kamier z 21. februára z okolia miesta činu vraždy vo Veľkej Mači. „Je to v poriadku, lebo po 11 
dňoch prišli k nejakej informácii, ktorá ich naviedla na daný časový úsek. O tejto informácii predtým nemuseli 
vedieť. Telá boli nájdené v nedeľu, vražda sa stala dva až päť dní predtým. Sú to hodiny a megabajty dát, ktorými 
sa polícia musí prehrýzť. Nič iné za tým nie je,“ uistil. 

V súvislosti s tým, že sa na mieste činu niekoľko hodín po objavení tiel objavil aj šéf Protikorupčnej jednotky 
NAKA Róbert Krajmer, minister poznamenal, že jeho účasť tam bola žiadúca. Podobne ako policajný prezident 
Tibor Gašpar aj Kaliňák vylúčil, že by bol Kuciak pred vraždou odpočúvaný. 

Galkovu výzvu, aby zverejnil meno šéfa vyšetrovacieho tímu a meno dozorového prokurátora, Kaliňák 
odmietol. Nechce totiž, aby opozícia napádala konkrétnych ľudí. 

Medzi predstaviteľmi SaS a Kaliňákom došlo k slovnej výmene po tom, čo minister povedal, že SaS v roku 
2010 dala v rámci vratiek DPH Vadalovcom desať miliónov eur. Liberáli to odmietli a chceli vedieť, odkiaľ má 
Kaliňák informácie podliehajúce daňovému tajomstvu. Kaliňák to nepovedal a poslancom odkázal, že ak si 
myslia, že klame, aby ho zažalovali. „Možno pani Mária Trošková s niektorým z nich chodila, ale vy ste ich 
financovali. Nijako ste ako člen koalície voči tomu nezakročili,“ povedal minister. Galko ho vzápätí vyzval, aby 
odstúpil z funkcie. 

Na otázku, prečo Trošková ako hlavná štátna radkyňa pohybujúca sa v blízkosti premiéra Roberta Fica 
(Smer-SD) nemala bezpečnostnú previerku, Kaliňák odpovedal, že na tento post ju zákon nevyžaduje. Predseda 
výboru Anton Hrnko (SNS) sa domnieva, že na Slovensku je veľa vyšetrovateľov a každý vie, akým smerom sa 
má viesť vyšetrovanie. „To nie je správna cesta. Policajtom treba urobiť priestor, aby mohli nerušene pracovať. 
Vyzývam preto spoločnosť, aby nechala vyšetrovateľov robiť si svoju prácu. Ja doteraz nemám ani najmenší 
dôvod, aby som im nedôveroval,“ dodal. 

ÚŠP sa vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie vraždy J.Kuciaka nebude vyjadrovať 
Bratislava 6. marca (TASR) – Vzhľadom na štádium trestného konania, to je prebiehajúce vyšetrovanie, sa v 

súčasnosti Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nebude k prípadu zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
družky vyjadrovať. Uviedla v utorok pre TASR opakovane hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

„Podľa okolností vyšetrovania trestnej veci bude médiám, v čase keď to bude možné, poskytnutá informácia v 
rozsahu, ktorý nebude brániť ďalšiemu vyšetrovaniu,“ dodala. 

Dozorujúci prokurátor ÚŠP vydal už minulý týždeň v stredu písomný pokyn, ktorým rozhodol, že Policajný 
zbor môže poskytovať informácie médiám len po výslovnom súhlase dozorujúceho prokurátora v záujme ochrany 
osobnosti, osobných údajov svedkov a poškodených a aby sa nemaril priebeh vyšetrovania. 

„Pokyn bol expedovaný faxom a poštou všetkým expozitúram NAKA. Tlačová beseda prezidenta Policajného 
zboru Tibora Gašpara v Košiciach sa konala po predchádzajúcom súhlase a konzultácii s dozorujúcim 
prokurátorom,“ uviedla pre TASR 1. marca hovorkyňa Tökölyová. 

Podľa jej slov vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor budú postupovať v zmysle Trestného poriadku. 
„So špeciálnym prokurátorom bolo dohodnuté a bolo mu generálnym prokurátorom uložené, aby vzhľadom na 

citlivosť prípadu a absolútne zamedzenie úniku informácií, ktoré by mohli sťažiť vyšetrovanie, neinformoval 
verejnosť a politikov už vôbec nie, a to až do doby, pokiaľ zverejnenie informácií bude možné bez negatívnych 
následkov na vyšetrovanie,“ uvádzalo sa v stanovisku generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára zo stredy 
minulého týždňa. 

SaS: G. Matečná ako šéfka SPF musela vedieť o nezákonnostiach na východe SR 
Bratislava 6. marca (TASR) – Podriadení na regionálnom odbore (RO) Slovenského pozemkového fondu 

(SPF) v Michalovciach v roku 2012 bývalú generálnu riaditeľku SPF Gabrielu Matečnú upozorňovali na 
nezákonné pôsobenie niektorých agrofiriem, aj s talianskym pozadím, na východe Slovenska. Musela tak o tomto 
vedieť. 

Tvrdia to predstavitelia opozičnej strany SaS Richard Sulík a Lucia Ďuriš Nicholsonová. Matečná je v 
súčasnosti šéfkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nominovanou SNS. 

„Riaditeľ RO SPF v Michalovciach svoju vtedajšiu nadriadenú Matečnú upozorňoval na to, že firma CO.BE.R, 
s.r.o., si neplní zmluvné podmienky, pretože neplatí daň z pozemkov v obciach, v ktorých hospodári, ale robí aj 
ďaleko závažnejšie veci. Je dlžníkom vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni aj v Sociálnej poisťovni. Táto 
skutočnosť je nám známa z internetových stránok, písal podriadený pani Matečnej,“ povedala Nicholsonová. 



„V okrese Sobrance a Michalovce dlhodobo obhospodaruje firma CO.BE.R poľnohospodársku pôdu vo 
vlastníctve SR, v správe SPF, aj v katastrálnych územiach Kolibabovce, Orechová Porúbka, Vojnatina, Palín a 
Zemplínska Široká bez nájomnej zmluvy so SPF. Nájomné zmluvy na tieto parcely sú predmetom nájomných 
zmlúv uzatvorených medzi SPF a inými nájomcami, ktorí si plnia všetky svoje zmluvné povinnosti. Aj napriek 
výzvam na vypratanie nehnuteľnosti, ktoré SPF firme CO.BE.R doporučene a opätovne zasielal, spoločnosť 
naďalej na pozemkoch hospodári. Dôsledkom tejto situácie sú trestné oznámenia a priestupkové spisy, ktoré boli 
doručené na RO SPF,“ upozorňoval podľa Nicholsonovej Matečnú riaditeľ RO SPF v Michalovciach. 

Matečná žiadala 5. marca od podpredsedníčky Národnej rady SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej ospravedlnenie 
za piatkové (2.3.) vyjadrenia, keď sa opozičná poslankyňa snažila poukázať na údajné prepojenie Matečnej na 
taliansku podnikateľskú skupinu z východu Slovenska počas jej pôsobenia v čele SPF. Ak tak Nicholsonová 
neurobí, šéfka MPRV „zváži ďalšie kroky“, uviedla Matečná na pondelkovej tlačovej konferencii za účasti 
generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraja Kožucha. 

Podpredsedníčka SaS Ďuriš Nicholsonová v piatok informovala, že Matečná ešte ako generálna riaditeľka 
SPF umožnila poberať agrodotácie firme, za ktorou je člen rodiny Rodovcov. Uviedla, že súčasná šéfka 
agrorezortu v minulosti ako riaditeľka SPF schválila prenájom celkovo 372 hektárov pôdy na východnom 
Slovensku firme TRA.CE.R export-import, s.r.o., ktorej spoločníkom je jeden z bratov talianskej rodiny Rodovcov. 

Firma podľa opozičnej političky mohla vďaka tomu dostať v rokoch 2015 a 2016 dotácie z PPA vo výške 
625.000 eur a vlani dotáciu na maštaľ vo výške 179.000 eur. Nicholsonová tiež vyhlásila, že žiadostiam firmy s 
talianskymi majiteľmi bolo na SPF vyhovené v oveľa kratších lehotách, ako je bežné. 

BRIEF: V PRÍPADE VRAŽDY J. KUCIAKA BOLO VYPOČUTÝCH VIAC AKO 100 SVEDKOV 
Bratislava 6. marca (TASR) – Najväčší tím vyšetrovateľov a kriminalistov v histórii polície pracuje na prípade 

vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na rokovaní Výboru NR SR pre obranu a 
bezpečnosť to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že zatiaľ bolo vypočutých viac ako 100 
svedkov. 

Vyhlásenie poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej (nez.) k súčasnej situácii 
Bratislava 6. marca (TASR) – Teraz je dôležité, aby sa demokratické sily spojili a postupovali spoločne. 

Vyzývala som k tomu už minulý týždeň vo štvrtok, keď som spoločne s Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Vierou 
Dubačovou pozývala poslankyne naprieč demokratickým spektrom na pietny akt, na ktorom sme vo vestibule NR 
SR odhalili Jánovi a Martine pamätník od Fera Guldana. 

Rovnako dôležité je držať sa pravdy, nebáť sa a odmietať násilie. Zachovať pokoj, morálnu prevahu a 
slušnosť. To musí prevážiť nad klamstvami, táraním o prevrate a mobilizáciou populizmu a extrémizmu. 

Robert Fico skončil. Teraz musí demokratická opozícia ukázať, že dokáže postupovať spoločne pri hľadaní 
východiska z tejto čiernej diery, do ktorej sa Slovensko vďaka jeho vládam rúti. Len vzájomná komunikácia a 
spolupráca demokratických partnerov môže prispieť k obnove charakteru našej krajiny. Nech je nám pri tom 
etalónom trpezlivosť Angely Merkelovej, ktorá dokázala pol roka viesť rokovania naprieč demokratickým spektrom 
a hľadať kompromisy v prospech krajiny. Zbrklé snahy byť iba čo najrýchlejšie pri moci sú cestou do pekla, ako to 
práve potvrdzuje strmý pád tejto koalície. 

G. Soros tvrdí, že nie je za Kiskovým prejavom ani demonštráciami 
Bratislava 5. marca (TASR) – Americký finančník George Soros odmieta vyjadrenia slovenského premiéra 

Roberta Fica o tom, že má byť za prejavom prezidenta SR Andreja Kisku či za demonštráciami na Slovensku. 
Informovali o tom Hospodárske noviny a Rádio Aktual. 

„Pokiaľ ide o pripomienky premiéra Fica, pán Soros nehrá žiadnu úlohu v nedávnom prejave prezidenta Kisku 
ani v nedávnych demonštráciách na Slovensku,“ píše sa v oficiálnom stanovisku, ktoré zaslal médiám Sorosov 
hovorca Michael Vachon. 

V súvislosti s minuloročným stretnutím Kisku a Sorosa uvádza, že sa zišli v New Yorku v septembri 2017 
počas Valného zhromaždenia OSN. Hovorili o tom, ako pomôcť lepšie integrovať rómsku komunitu na Slovensku. 

V stanovisku sa tiež píše, že Kiska nebol na tomto stretnutí sám. „Prezident Kiska bol sprevádzaný niekoľkými 
poradcami. Pán Soros bol spojený so svojím synom Alexom Sorosom, podpredsedom nadácií otvorenej 
spoločnosti a prezidentom OSF Patrickom Gaspardom,“ konštatuje sa v stanovisku. 

I. Korčok: Politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia 
Bratislava 5. marca (TASR) – Politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia. Myslí si 

to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok. 
„Pokiaľ ide o stretnutie prezidenta Andreja Kisku s Georgeom Sorosom minulý rok v septembri v New Yorku, 

môžem potvrdiť, že som sa na ňom nezúčastnil ani ja, ani nikto z delegácie MZVaEZ SR,“ uviedol na svojom 
profile na sociálnej sieti. Reagoval tak na pondelkové vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý 
nepriamo poukázal, že za prejavom, s ktorým vystúpil prezident v nedeľu (4.3.), môže byť americký miliardár 
Soros. 

Fico vyzval Kisku, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, 
na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského ministerstva zahraničných vecí“. 

Slovensko je v mimoriadne zložitej politickej situácii. R. Fico ako odchovanec komunistickej strany vie, že 
komunisti sa moci nevzdávajú a budú sa brániť do poslednej chvíle. Pojmy ako demokracia a politická 
zodpovednosť v príručkách marxizmu a leninizmu absentovali. 

KDH je pripravené spolupracovať s politickými stranami v rámci okrúhleho stola 
Bratislava 5. marca (TASR) – Mimoparlamentná strana KDH je pripravená spolupracovať s ostatnými 

politickými stranami aj v rámci okrúhleho stola. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa. 
„Je potrebné zvážiť všetky ústavné možnosti, ako túto politickú krízu vyriešiť. Smer-SD a ĽSNS má dosť 

hlasov na to, aby zablokovali prijatie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Preto do diskusie v rámci 



okrúhleho stolu prinášame aj tému zvážiť možnosť vypísať referendum, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie,“ 
uvádza sa vo vyhlásení KDH. Strana očakáva, že k tejto možnosti nebude nutné pristúpiť a v parlamente sa nájde 
dostatok poslancov na prijatie ústavného zákona. 

Spolu – občianska demokracia podporuje výzvy, aby všetky demokratické sily zasadli k spoločnému stolu. 
„Musíme obnoviť dôveru ľudí na Slovensku vo svoj vlastný štát. Štát, v ktorom nie je miesto pre skorumpovaných 
politikov, oligarchov, tunelárov, vrahov a organizovaných zločincov,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa strany Silvia 
Hudáčková. Pondelkové vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podľa nich ukazuje, že keď sa premiérovi 
hodí, dokáže povedať čokoľvek. „Začal ako katolík, pokračoval ako komunista, chvíľu bol Európan a teraz je z 
neho kritik západu a konšpirátor. Fakt, že sa do jeho tesnej blízkosti dostali ľudia spájaní s organizovaným 
zločinom, robia zo Slovenska štát na okraji civilizovanej Európy,“ uvádza sa v stanovisku. 

Progresívne Slovensko vo svojom vyhlásení, ktoré TASR poskytol Ľubomír Ondrejkovič, potvrdilo, že je 
pripravené rokovať so všetkými demokratickými stranami a hnutiami na „vybudovaní alternatívy k hrozbe, ktorú 
predstavuje oddnes Robert Fico.“ 

Prezident v nedeľu (4.3.) oznámil, že začne rokovania s politickými stranami o ďalšom vývoji na Slovensku po 
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Riešenie vidí v rozsiahlej rekonštrukcii vládneho kabinetu alebo 
predčasných parlamentných voľbách. Kiska prijme v stredu (7.3.) v Prezidentskom paláci členov hnutí Sme rodina 
a OĽaNO, vo štvrtok (8.3.) predstaviteľov strany SaS. 

L.Ď.Nicholsonová požiadala o ochranu, dôvod je aktuálne dianie a video aktivistov 
Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS)/foto: TASR – Martin BaumannPodpredsedníčka Národnej rady SR Lucia 

Ďuriš Nicholsonová (SaS) požiadala o ochranu svojej osoby. Informovala o tom hovorkyňa SaS Katarína 
Svrčeková. 

„Dôvodom je aktuálne dianie a informácie s ním súvisiace, ako aj zverejnené video, na ktorom aktivisti Martin 
Daňo a Rudolf Vasky s roxorovou tyčou v rukách hovoria, že Lucia Ďuriš Nicholsonová by mala byť zabitá,“ 
uviedla hovorkyňa. 

Žiadosť bola podľa jej slov doručená námestníkovi generálneho prokurátora pre trestný úsek Petrovi 
Šufliarskemu. 

T. Gašpar: Opozícia predvádza politický hyenizmus, podávam trestné oznámenia 
Bratislava 5. marca (TASR) – Šéf Protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer prišiel k domu zavraždeného 

novinára Jána Kuciaka až po desiatich hodinách od objavenia tiel, nevstúpil ani do dvora a bol tam z presných 
policajných dôvodov, ktoré súvisia s objasňovaním trestnej veci. Na brífingu to vyhlásil policajný prezident Tibor 
Gašpar, ktorý popoludňajšiu tlačovú konferenciu predstaviteľov OĽaNO označil za politický hyenizmus, a preto 
podáva trestné oznámenia za výroky na jeho osobu. 

Líder OĽaNO Igor Matovič vyhlásil, že polícia mohla odpočúvať zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Podľa 
neho sa totiž Krajmer nemal ako inak dozvedieť, že sa Kuciak zaoberal pôsobením talianskej mafie na 
Slovensku. Matovič poukázal na to, že minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) Krajmerovu prítomnosť v nedeľu 
(4.3.) v RTVS obhajoval tým, že jeho jednotka rieši trestnú činnosť Talianov. Fakt, že o nich zavraždený novinár 
pripravoval materiál, však vyšiel najavo až v pondelok večer, pripomenul Matovič. 

Výrok od počúvaní označil Gašpar za nezmysel. „Ja viem o jednom nezákonnom odpočúvaní, a to bolo to 
slávne ministerstvo obrany za minulej vlády. Kde boli vtedy páni Matovič a Gábor Grendel? Vtedy nebolo 
potrebné kritizovať a klásť otázniky?“ pýtal sa policajný šéf. 

Na otázku, či môže byť vyšetrovanie objektívne, ak zavraždený novinár napísal niekoľko článkov o 
Gašparovom švagrovi, majiteľovi súkromnej bezpečnostnej služby Bonul Miroslavovi Bödörovi a o napojení 
Krajmerovej manželky na napojenie na Bödörovcov, Gašpar odvetil, že bude objektívne, a že je vykonávané pod 
prísnym dozorom prokuratúry. 

Na margo opozície tiež povedal, že opoziční politici si vymýšľajú odborné nezmysly. „Vyzývam opozičných 
poslancov, aby nás nechali pracovať,“ apeloval. Podľa Gašpara, čím viac mala polícia záujem informovať o svojej 
činnosti, „tým viac silneli z úst týchto politikov hlasy, aby ma umlčali, aby mi generálny prokurátor Jaromír Čižnár 
zakázal sa vyjadrovať. Zrejme preto, lebo to zapadá do ich politického konceptu“. 

Prezident: V stredu a štvrtok prijme členov strán Sme rodina, OĽaNO a SaS 
Prezident Andrej Kiska s ministrom kultúry v demisii Marekom Maďaričom/Smer-SD/foto: KP SRBratislava 5. 

marca (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska prijme v stredu v Prezidentskom paláci členov hnutí Sme rodina a 
OĽaNO, vo štvrtok predstaviteľov strany SaS. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. 

Kiska v nedeľu (4.3.) oznámil, že začne rokovania s politickými stranami o ďalšom vývoji na Slovensku po 
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Riešenie vidí v rozsiahlej rekonštrukcii vládneho kabinetu alebo 
predčasných parlamentných voľbách. 

Opozícia je za predčasné voľby. Vládny Most-Híd chce rekonštrukciu vlády, žiada hlavu ministra vnútra 
Roberta Kaliňáka. Smer-SD ešte nepovedal, či Kaliňák vo funkcii skončí. Predseda SNS a NR SR Andrej Danko 
je pripravený zvolať mimoriadny snem strany, viesť dialóg s prezidentom i premiérom a urobiť konštruktívne 
politické rozhodnutia, aby bola súčasná napätá situácia vyriešená. 

Fico predčasné voľby nechce. Prezidentovi odkázal, že návrh na rekonštrukciu vlády spolu s hlasovaním o 
dôvere novému kabinetu sú popretím výsledkov demokratických parlamentných volieb. Fico tvrdí, že ak má dôjsť 
k zmenám vo vláde, bude to výsledkom dohody koaličných partnerov a v tomto procese Ústava SR nevidí žiadnu 
úlohu prezidenta. Na predčasné voľby treba nájsť v parlamente aspoň 90 hlasov. 

BRIEF: T. GAŠPAR: R. KRAJMER PRIŠIEL K DOMU J. KUCIAKA Z POLICAJNÝCH DÔVODOV 
Bratislava 5. marca (TASR) – Šéf Protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer prišiel k domu zavraždeného 

novinára Jána Kuciaka až po desiatich hodinách od objavenia tiel, nevstúpil ani do dvora a bol tam z presných 
policajných dôvodov, ktoré súvisia s vyšetrovaním veci. Na brífingu to vyhlásil policajný prezident Tibor Gašpar, 



ktorý popoludňajšiu tlačovú konferenciu predstaviteľov OĽaNO označil za politický hyenizmus, a preto podáva 
trestné oznámenia za výroky na jeho osobu. 

Most-Híd vyzýva R. Fica, aby neznemožnil rokovaniao rekonštrukcii vlády 
Bratislava 5. marca (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolil nebezpečnú cestu, z ktorej už nemusí byť 

návratu. Vyhlásil to Most-Híd, ktorý vyzýva Fica, aby svojimi slovami neznemožnil ďalšie rokovania o rekonštrukcii 
vlády. Strana Bélu Bugára reagovala na premiérove vyjadrenia na adresu prezidenta SR Andreja Kisku. 

„Slová, ktoré odzneli na tlačovej besede premiéra Roberta Fica, sú pre stranu Most-Híd nepochopiteľné a 
neakceptovateľné. Namiesto hľadania riešení na vzniknutú politickú situáciu hľadal premiér vinníka v zahraničí. 
Premiér zvolil nebezpečnú cestu, z ktorej už nemusí byť návratu. Preto vyzývame premiéra Fica, aby svojimi 
slovami neznemožnil ďalšie rokovania o rekonštrukcii vlády,“ píše Most-Híd vo svojom stanovisku, ktoré médiám 
poskytla hovorkyňa Klára Debnár. 

Predseda vlády hovoril, že sa na Slovensku deje pokus o destabilizáciu krajiny, k čomu svojimi vyjadreniami 
prispieva aj prezident SR Andrej Kiska. Fico naznačil, že za prejavom, s ktorým vystúpil Kiska v nedeľu, môže byť 
americký miliardár George Soros. Kisku preto Fico vyzval, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v 
New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského 
ministerstva zahraničných vecí“. 

„Žiadam odpoveď, o čom bolo toto stretnutie s istým človekom, čo má pochybné meno,“ uviedol Fico. Kiska 
vlaňajšie stretnutie so Sorosom netajil, vlani o ňom informoval na Facebooku s tým, že riešili rómsku otázku. 

Fico je z Kiskovho nedeľňajšieho prejavu sklamaný. Podľa neho sa tým prezident ideovo zaradil k opozícii, 
„ktorá chce na Slovensku prevrat“. „Očakával by som, že bude situáciu upokojovať,“ uviedol premiér. Odkázal, že 
prezident nemá diktovať, ako majú vládni predstavitelia vyriešiť politickú situáciu po vražde novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice. „Riešime si ju sami, nepotrebujeme na to pána prezidenta,“ uviedol Fico s tým, že 
prezident „zrejme poriadne nevie, čo sa píše v Ústave SR“. 

„Politické súvislosti budeme riešiť v krátkom čase, koaličným partnerom odkazujem, že v Smere-SD sme na 
takéto diskusie pripravení,“ povedal premiér. Ten opäť zopakoval, že policajti dávajú do vyšetrovania vraždy 
všetko a pracujú na ňom nepretržite. „Ak bol útok na novinára spojený s jeho prácou, je to útok na demokraciu,“ 
dodal. Ak však bol dôvod iný, ja o tom treba podľa Fica hovoriť. 

Premiér naznačil, že za prezidentovým prejavom môže byť George Soros 
Premiér SR Robert Fico v mimoriadnom prejave/foto: Dalito.sk – zdroj: TA3Bratislava 5. marca (TASR) – Na 

Slovensku sa deje pokus o destabilizáciu krajiny. V pondelok to novinárom povedal premiér Robert Fico (Smer-
SD), ktorý naznačil, že svojimi vyjadreniami k tomu prispieva aj prezident SR Andrej Kiska. 

„A za týmto názorom si stojím,“ povedal Fico. Nepriamo poukázal, že za prejavom, s ktorým vystúpil Kiska v 
nedeľu, môže byť americký miliardár George Soros. Kisku preto Fico vyzval, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. 
septembra 2017 v New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu 
slovenského ministerstva zahraničných vecí“. 

„Žiadam odpoveď, o čom bolo toto stretnutie s istým človekom, čo má pochybné meno,“ uviedol Fico. Kiska 
vlaňajšie stretnutie so Sorosom netajil, vlani o ňom informoval na facebooku s tým, že riešili rómsku otázku. 

Fico je z Kiskovho nedeľňajšieho prejavu sklamaný. Podľa neho sa tým prezident ideovo zaradil k opozícii, 
„ktorá chce na Slovensku prevrat“. „Očakával by som, že bude situáciu upokojovať,“ uviedol premiér. 

Premiér odkázal, že prezident nemá diktovať, ako majú vládni predstavitelia vyriešiť politickú situáciu po 
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Riešime si ju sami, nepotrebujeme na to pána Kisku,“ uviedol 
Fico s tým, že prezident „zrejme poriadne nevie, čo sa píše v Ústave SR“. 

„Politické súvislosti totiž budeme riešiť v krátkom čase, koaličným partnerom odkazujem, že v Smere-SD sme 
na takéto diskusie pripravení,“ povedal premiér. Ten opäť zopakoval, že policajti dávajú do vyšetrovania vraždy 
všetko a pracujú na ňom nepretržite. „Ak bol útok na novinára spojený s jeho prácou, je to útok na demokraciu,“ 
dodal. 

Prezident Andrej Kiska s ministrom kultúry v demisii Marekom Maďaričom/Smer-SD/foto: KP SR„Premiér 
ignoruje, že sa mu rúca vláda. Dnes doručil demisiu prezidentovi jeho bývalý blízky spolupracovník Marek 
Maďarič. Jeho dvaja koaliční partneri zvažujú, čo ďalej. Odpútavanie pozornosti konšpiračnými teóriami 
nezbavuje premiéra povinnosti riešiť hlbokú politickú krízu, alebo uvoľniť miesto niekomu, kto to dokáže,“ 
reagoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan. Informoval, že hlava štátu začne avizované 
rozhovory s reprezentantmi parlamentných strán v stredu. 

Pre L. Žitňanskú je neprijateľné, aby premiér šíril konšpiračné teórie 
Bratislava 5. marca (TASR) – V demokratickej krajine je absolútne neprípustné, aby premiér šíril konšpiračné 

teórie. Vyplýva to z vyjadrení podpredsedníčky vlády, Mosta-Híd a ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. 
„Premiér sa rozhodol, že bude cieliť na najnižšie pudy, ktoré sú atakované konšpiračnými teóriami. V 

demokratickej krajine to považujem za absolútne neprípustný a neakceptovateľný prejav premiéra. Pre mňa 
osobne je to absolútne neprijateľné,“ reagovala Žitňanská na pondelkové vyjadrenie premiéra Roberta Fica. 

Predstavitelia SNS Anton Hrnko a Jaroslav Paška sa k premiérovým vyhláseniam nebudú vyjadrovať. Tlačovú 
konferenciu podľa vlastných slov nevideli a nepoznajú tak širší kontext. 

Podľa predsedu vlády sa na Slovensku deje pokus o destabilizáciu krajiny, k čomu svojimi vyjadreniami 
prispieva aj prezident SR Andrej Kiska. Fico naznačil, že za prejavom, s ktorým vystúpil Kiska v nedeľu, môže byť 
americký miliardár George Soros. Kisku preto Fico vyzval, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v 
New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského 
ministerstva zahraničných vecí“. 

„Žiadam odpoveď, o čom bolo toto stretnutie s istým človekom, čo má pochybné meno,“ uviedol Fico. Kiska 
vlaňajšie stretnutie so Sorosom netajil, vlani o ňom informoval na facebooku s tým, že riešili rómsku otázku. 



L. Ď. Nicholsonová: Premiér je nesvojprávny a veľmi vystrašený 
Bratislava 5. marca (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) je nesvojprávny a veľmi vystrašený. Takto 

reaguje na pondelkové vyjadrenie predsedu vlády podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) 
na sociálnej sieti Facebook. 

„Robert Fico práve obvinil na tlačovej besede prezidenta z účasti na dvojnásobnej vražde a destabilizácii 
štátu. Ten chlap sa podľa mňa chce vyhnúť base tým, že sa dá zatvoriť do blázinca,“ doplnil podpredseda SaS 
Ľubomír Galko na Facebooku. 

Podľa predsedu vlády sa na Slovensku deje pokus o destabilizáciu krajiny, k čomu svojimi vyjadreniami 
prispieva aj prezident SR Andrej Kiska. Fico naznačil, že za prejavom, s ktorým vystúpil Kiska v nedeľu, môže byť 
americký miliardár George Soros. Kisku preto Fico vyzval, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v 
New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského 
ministerstva zahraničných vecí“. 

„Žiadam odpoveď, o čom bolo toto stretnutie s istým človekom, čo má pochybné meno,“ uviedol Fico. Kiska 
vlaňajšie stretnutie so Sorosom netajil, vlani o ňom informoval na Facebooku s tým, že riešili rómsku otázku. 

I. Matovič: Premiérovi R. Ficovi nepomôže, že bude hádzať vinu na kohoľvek 
Bratislava 5. marca (TASR) – Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nepomôže, že bude hádzať vinu na 

kohokoľvek. Každý rozumný človek na Slovensku vie, že tým, čo robí, len upriamuje pozornosť na seba a na 
svojich blízkych ľudí ako potenciálnych objednávateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Uviedol to 
v pondelok počas tlačovej konferencie v Bratislave predseda hnutia OĽANO Igor Matovič. Reagoval tak na 
pondelkové vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD). 

„Fico sa rozhodol použiť najväčší tromf, najprízemnejšie ľudské pudy. Vie, že v mnohých voličoch sú pudy, 
ktoré nenávidia Židov a Maďarov. Povedal si, že to dokáže zosobniť v jednom človeku, a ním je George Soros,“ 
vyhlásil Matovič. Podľa neho pondelkovým vyhlásením premiér upriamil pozornosť sám na seba. „To, čo robí, 
svedčí o tom, že páchateľ sa nachádza na Úrade vlády SR. Inak by tak hlboko nesiahol a neklesol. Fico tu vytvoril 
mafiánsky štát. Štát, ktorý nefunguje pre tých, ktorí sú schopní, ale pre tých, ktorí majú správne čísla vo svojom 
telefóne. Štát, ktorý nepodporuje chorých, slabých, chudobných, ale ktorý podporuje jeho oligarchov a majiteľov 
Smeru-SD,“ povedal Matovič. 

Poukázal na to, že namiesto toho, aby v tichosti držal pietu a robil všetko pre to, aby sa prípad vyšetril, spolu s 
prezidentom Policajného zboru SR Tiborom Gašparom sa vždy snažia priniesť novú alternatívu. „Ešte minulý 
týždeň policajný prezident prezentoval, že to bude drogová stopa. Dnes už stopa siaha do Ameriky, priamo k 
človeku, ktorý sa nedokáže na Slovensku brániť. Mnohí ľudia, ktorí chcú počuť, že za všetko zlé na Slovensku 
môžu Židia a Maďari, je to ideálny terč,“ povedal Matovič. 

Podľa poslankyne NR SR Veroniky Remišovej (OĽANO) sa Fico snaží upriamiť pozornosť inam a nastúpil na 
cestu konšpiračných teórii. Táto cesta sa podľa jej slov nemôže pre Slovensko skončiť dobre. Hnutie 
pripomenulo, že chcú, aby sa našiel skutočný vinník vraždy novinára a jeho priateľky. „Zároveň chceme, aby bola 
vyvedená politická zodpovednosť. Fico by mal odstúpiť kvôli tomu, že jeho vláda nedokáže dobre riadiť 
Slovensko,“ uzavrela Remišová. 

I.Štefanec: Misia EP v SR má získať informácie o možnom zneužití eurodotácií 
Ivan Štefanec, poslanec EP-KDH/foto: archív I. ŠtefanecKošice 5. marca (TASR) – Osobitná kontrolná misia 

vyslaná Európskym parlamentom (EP) príde na Slovensku v najbližších dňoch pre závažné podozrenia, že 
vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky je spojená s podvodmi v oblasti 
európskych dotácií. Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca (KDH), ktorý zriadenie misie inicioval, 
pritom cieľom nie je nahrádzať vyšetrovanie, ale získavať informácie o podstate veci. 

„Európsky parlament má kontrolnú funkciu nad európskym rozpočtom, preto ak sa objavia akékoľvek 
podozrenia zo zneužívania európskych prostriedkov, je našou povinnosťou skontrolovať stav, aby mali kolegovia 
z europarlamentu čo najlepšie informácie. Takisto sa objavili informácie o nekalých daňových praktikách, čo je 
veľká téma v Európskom parlamente, a iste aj toto bude predmetom misie,“ uviedol Štefanec v pondelok pre 
TASR. 

Misia bude pozostávať z ôsmich europoslancov z výboru pre kontrolu rozpočtu, ako aj z výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Pôjde o zástupcov jednotlivých politických frakcií. „Mandát má na 
Slovensku do troch dní a verím, že sa tak udeje v najbližších dňoch, pretože tá situácia je naozaj vážna. Na 
budúci týždeň budeme mať na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu takisto debatu o situácii na Slovensku s 
následnou rezolúciou. Pokiaľ by bola misia na Slovensku dovtedy, tak určite jej poznatky budú využité v tejto 
debate,“ uviedol Štefanec. 

Podľa europoslankyne Moniky Smolkovej (Smer-SD) sa takéto misie schvaľujú ad hoc a ich informácie môžu 
pomôcť pri prijímaných opatreniach na európskej úrovni. Podobná misia sa uskutočnila aj na Malte po zavraždení 
investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Témy ako pranie špinavých peňazí, podvody s DPH a 
ďalšie problémy sa podľa Smolkovej týkajú Slovenska i ďalších krajín EÚ a je potrebné to jednotne riešiť. „Myslím 
si, že európsky prokurátor je prvá cesta, ale je potrebná účinnejšia spolupráca tajných a všetkých 
bezpečnostných služieb naprieč Európou. Teraz to vyzerá tak, že každý štát si chráni svoje informácie a 
neposúva ich ďalej, a tak to v spoločnej Európe nemôžeme ísť,“ povedala. 

[Späť na obsah] 
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Článok bol aktualizovaný: 
9.3.2018 17:00 
Slovensko sa po vražde novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej zmieta vo vážnej politickej 

kríze. Vynorili sa podozrenia z prepojenia politiky a mafie, vláda Roberta Fica sa otriasa a do verejnej debaty sa 
po 20 rokoch vrátil George Soros. V desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí zorganizovali pochody, ktoré 
žiadajú slušné Slovensko. Organizátori vyzývajú, aby si ľudia zobrali kľúče a štrngali nimi. Priebeh udalostí s vami 
sledujeme online. 

Organizátori rozdávajú pokyny. 
17:00 V týchto chvíľach sa v Bratislave i v iných mestách oficiálne začína pochod Za slušné Slovensko. 
16:55 V centre Bratislavy sa popoludní konal aj pochod proti americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi. 

Iniciovala ho mimoparlamentná strana NAJ a jeho úvodu sa zúčastnilo do desať ľudí. 
Účastníci s transparentmi počas Anti-Sorosovho pochodu so začiatkom pred Michalskou bránou. Mimoriadny 

vlastenecký pochod organizuje strana Naj. (SITA/Branislav Bibel) 
16:38 Vyšetrovaniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky by pomohlo vytvorenie 

spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom. Odporúča to delegácia europoslancov, ktorá prišla na Slovensko. 
Pri svojej návšteve na Slovensku hovorili s premiérom Robertom Ficom, ministrom vnútra Robertom 

Kaliňákom, predstaviteľmi polície či prokuratúry. “Dali sme jasne najavo, že si želáme čo najobjektívnejšie a 
najkomplexnejšie vyšetrovanie,” povedal Claude Moraes. Europoslanci priznávajú, že na Slovensku videli aj “dosť 
nezvyčajné veci”. Zistenia budú prezentovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Súčasťou správy 
bude aj otázka slobody tlače a postavenia novinárov. 

16:06 Činohra Slovenského národného divadla podporí zhromaždenie Za slušné Slovensko. Nielen činoherci, 
ale aj hosťujúci martinskí divadelníci za zúčastnia na zhromaždení v Bratislave. Predstavenie Úpadok amerického 
impéria, invázia barbarov sa posúva na 20:00. Na rovnaký čas sa presúva aj hosťujúce predstavenie Višňový 
sad. 

15:40 Študenti vyhlasujú “koniec letargie na univerzitách”. V aktuálnej atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a 
preto založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení medzi 
študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými rukami. 

Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné zhromaždenia 
pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nie je spokojný s doterajším priebehom vyšetrovania vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Neznamená to však podľa neho, že sa nepracuje. 
Zároveň upozornil, že medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý sa bude zaoberať objasňovaním vraždy, by mohol 
vzniknúť na budúci týždeň. 

14:15 Takto vyzerajú dlažobné kocky, ktoré mali ukryť v kríkoch pri Úrade vlády SR. 
14:00 Futbaloví ultras odmietajú podozrenia, podľa ktorých by sa mali negatívne zapojiť do dnešných 

protestov. 
13:42 “K návrhu spoločnej deklarácie som nedostal pripomienky,” uviedol k neúspechu rokovaní Kiska-Danko-

Fico na hrade prezident Andrej Kiska. “Nepovažujem za korektné prísť na stretnutie so zásadne iným návrhom 
textu, s ktorým som nemohol súhlasiť,” uviedol v zjevnej narážke na to, že premiér Fico na rokovaniach 
presadzoval vlastnú formuláciu vyhlásenia, ktoré malo upokojiť situáciu na Slovensku. 

13:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár prehovoril o vyšetrovaní. “Dochádza k určitým posunom,” uviedol, 
ale dodal, že s aktuálnym stavom nie je spokojný. 

13:05 Kto vystúpi na dnešnom bratislavskom zhromaždení? Okrem iných by to mali byť šéfredaktor 
týždenníka .týždeň Štefan Hríb, Vlado Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov, opatrovateľka v Rakúsku 
Bibiana Kudziová, Mária Jasenková z Plamienka, herec Robert Roth, emeritný arcibiskup Robert Bezák či spevák 
a architekt Juraj Benetin. 

12:55 Na Bratislavskom hrade sa stretli Andrej Kiska, Andrej Danko a Robert Fico. Cieľ stretnutia, ktorý mala 
byť spoločná deklarácia upokojujúca aktuálnu krízovú situáciu, sa im nepodarilo naplniť. 

“Máme však jedno spoločné želanie, aby bol v spoločnosti zachovaný kľud a pokoj,” vyhlásil počas krátkeho 
spoločného vyhlásenia šéf parlamentu Danko. 

12:47 Fico predložil na rokovanie troch najvyšších ústavných činiteľov svoj vlastný návrh ich spoločného 
vyhlásenia. Vo svojom návrhu súhlasí s Kiskom, že traja lídri krajiny musia zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť 
vyšetrovania vraždy novinára a jeho partnerky ako aj všetkých s tým súvisiacich trestných činov. 

Podľa premiérovho návrhu sa tiež zaväzujú, že budú chrániť slobodu prejavu a tlače, „ktoré majú na 
Slovensku vysokú úroveň“. Ficovo vyhlásenie konštatuje „základné ústavné právo verejnosti pokojne sa 
zhromažďovať“, pričom pripomína „informácie o bezpečnostných rizikách spojených s dnešnými zhromaždeniami 
a o pokusoch zneužiť pokojné občianske zhromaždenia na násilné podujatia“. 

12:45 Pochody, aspoň ich komorné verzie, sa už začali u protinožcov. 
12:05 Robert Fico zvolal v súvislosti s aktuálnymi udalosťami bezpečnostnú radu štátu. Premiér po jej 

skončení na tlačovej besede vyhlásil, že hoci rešpektuje právo zhromažďovania sa a slobodu slova, má 
informácie o hroziacom násilí počas pochodov. Pred Úradom vlády vraj dokonca našli ukryté kopy dlažobných 
kociek. 

https://www.ta3.com/clanok/1123505/online-ludia-vysli-do-ulic-zoberte-si-kluce-vyzyvaju-organizatori.html


11:35 Americký finančný špekulant George Soros chce zvrhnúť aj slovenskú vládu premiéra Roberta Fica, 
ktorá je proti migrácii, konštatovali v piatok viaceré maďarské médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána. 

Denník Magyar Idők napísal, že vraždu slovenského novinára zneužívajú “sorosovci” na podlé politické hry. 
Najdôležitejším človekom amerického špekulanta je vraj prezident Andrej Kiska. Protivládne protesty organizujú 
ľudia, ktorí sú evidentne zo Sorosových kruhov, tvrdí denník 

11:25 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker potvrdil, že medzi priateľmi na sociálnej sieti mal Antonina 
Vadalu - talianskeho podnikateľa z článku zavraždeného novinára. Nepozná ho však osobne a medzi priateľmi 
má tisícky ľudí. V súvislosti s aktuálnymi podozreniami sa ho rozhodol z priateľov odobrať a nechá si v profile len 
tých, ktorých pozná. 

10:55 Organizátori vyzývajú ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali 
pokyny organizátorov a polície. „Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale 
ihneď sa obrátili na organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuje organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. 
Prosíme ľudí, ktorí prídu na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu 
štrngať. Veríme, že sa slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

10:23 Polícia zrealizuje v súvislosti s piatkovými zhromaždeniami s názvom Za slušné Slovensko mimoriadne 
bezpečnostné opatrenia, aby bol ich priebeh pokojný. “Máme taktiež informácie, že sa chcú zapojiť fanúšikovia 
niektorých futbalových klubov, najmä tí ultra,” varoval policajný prezident Tibor Gašpar.V Bratislave sa treba 
pripraviť na dopravné obmedzenia, zhruba od 16:30 na Námestí SNP a v okolitých uliciach. 

10:20 Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc okrem Bratislavy aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Námestove, Nových Zámkoch, Trnave, Trenčíne, Partizánskom, Pezinku, Prievidzi, Prešove, 
Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, 

Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 

Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku 
Kaprun. 

10:15 Premiér na dnešné predpoludnia zvolal bezpečnostnú radu štátu. Dôvody oficiálne jasné nie sú, zrejme 
pôjde o avizované protesty. 

10:10 Dnes na Slovensku končí pracovná cesta delegácie poslancov z europarlamentu, ktorí prišli v súvislosti 
s vraždou. 

10:00 Hlavný protest sa uskutoční na bratislavskom námestí SNP dnes od 17:00. Organizátori požadujú 
“dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov” a “novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z 
korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.” 

09:55 Prečítajte si celé znenie deklarácie: 
09:45 Na poludnie je naplánované stretnutie prezidenta Andreja Kisku s premiérom Robertom Ficom a s 

predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom je upokojiť napätie. 
“Prezident Andrej Kiska doručil návrh spoločnej deklarácie predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a 

predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorá by mala pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a 
schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Prezident ocenil, že predseda národnej rady privítal túto deklaráciu. 
Keďže neprišli žiadne pripomienky, dnes prezident pôjde na Hrad a očakáva podpísanie spoločného vyhlásenia,” 
uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. ONLINE: Ľudia vyšli do ulíc na celom Slovensku a štrngali kľúčmi 
[09.03.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 
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Článok bol aktualizovaný: 
9.3.2018 17:54 
Slovensko sa po vražde novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej zmieta vo vážnej politickej 

kríze. Vynorili sa podozrenia z prepojenia politiky a mafie, vláda Roberta Fica sa otriasa a do verejnej debaty sa 
po 20 rokoch vrátil George Soros. V desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí zorganizovali pochody, ktoré 
žiadajú slušné Slovensko. Organizátori vyzývajú, aby si ľudia zobrali kľúče a štrngali nimi. Priebeh udalostí s vami 
sledujeme online. 

18:05 Zhromaždenie v Bratislave sa chýli ku koncu. Slovenskú hymnu opäť po týždni spieva Juraj Benetin z 
Korben Dallas. 

17:48 Diany Majdákovej prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie. Hovorila o tom, že na Slovensku 
je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či 
nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný 
život. 

https://www.ta3.com/clanok/1123505/online-ludia-vysli-do-ulic-na-celom-slovensku-a-strngali-klucmi.html


Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na 
dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:45 Dosť bolo skutkov, ktoré sa nestali. Pred tisíckami zhromaždených na Námestí SNP v Bratislave to 
uviedla opatrovateľka v Rakúsku Bibiana Kudziová. Povedala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie 
prežívať. Nízka nezamestnanosť nie je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež 
povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. 
Má strach z toho, že je normálne legálne držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych 
tajomstvách vie človek bez previerky. Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz 
vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 

17:44 Takto vyzerá situácia v Leviciach. 
#zaslusneslovensko #levice pic.twitter.com/rGG9HviJR1 
— sky79 (@vernuriko) March 9, 2018 
17:40 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále 

prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. Dav skanduje: “Dosť bolo Fica” a “Odstúpiť”. 
Záber z bratislavského Námestia SNP. (SITA/Diana Černáková) 
17:35 Zábery z Trenčína. Ako hostia majú vystúpiť Ľubica Ščambová z organizačného tímu festivalu Pohoda, 

po nej vystúpi spoluzakladateľ Truniversity a bloger Denníka N Jakub Mazán. Medzi rečníkmi je aj Daniel Baláž, 
predseda študentskej rady Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Ria Gehrerová z DenníkaN, režisér a 
scenárista Peter Hledík, zakladateľ festivalu ART Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a moderátor Štefan 
Skrúcaný. 

Trencin prave teraz #allforjan #allformartina #zaslusneslovensko pic.twitter.com/C8uNfRjOuI 
— 3ck (@3ckmasta) March 9, 2018 
17:25 Pozrite si, ako to vyzerá na proteste v Považskej Bystrici. 
5fotografíí v galérii 
5 fotografií v galérii 
17:20 Zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko sa koná aj v Banskej Bystrici. Pozrite si fotogalériu. 
4fotografie v galérii 
17:20 Ako prvý v Bratislave vystúpil Štefan Hríb, šéfredaktor .týždňa, za študentov a učiteľov hovorí Vladimír 

Crmoman. 
“Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho nedokončenom článku,” povedal Hríb a pripomenul, že 

Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast 
HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený 
štát. O tom bol nedokončený článok Jána Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 
nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:10 Na proteste Za slušné Slovensko sa stretli aj v Brne. 
V Brně před malou chvíli začalo pod sochou T. G. Masaryka setkání za slušnost. Komenského náměstí se v 

této části zaplňuje a další lidé stále přichází.#zaslusneslovensko a Česko pic.twitter.com/CYhdYsCjj9 
— Ondřej Puczok (@OPuczok) March 9, 2018 
Organizátori rozdávajú pokyny. 
17:05 Námestie SNP v Bratislave je úplne plné. 
(TA3) 
17:00 V týchto chvíľach sa v Bratislave i v iných mestách oficiálne začína pochod Za slušné Slovensko. 
16:58 K celoslovenským zhromaždeniam sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom námestí sa o 16:00 stretlo viac 

ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do Bratislavy. 
16:55 V centre Bratislavy sa popoludní konal aj pochod proti americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi. 

Iniciovala ho mimoparlamentná strana NAJ a jeho úvodu sa zúčastnilo do desať ľudí. 
Účastníci s transparentmi počas Anti-Sorosovho pochodu so začiatkom pred Michalskou bránou. Mimoriadny 

vlastenecký pochod organizuje strana Naj. (SITA/Branislav Bibel) 
16:38 Vyšetrovaniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky by pomohlo vytvorenie 

spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom. Odporúča to delegácia europoslancov, ktorá prišla na Slovensko. 
Pri svojej návšteve na Slovensku hovorili s premiérom Robertom Ficom, ministrom vnútra Robertom 

Kaliňákom, predstaviteľmi polície či prokuratúry. “Dali sme jasne najavo, že si želáme čo najobjektívnejšie a 
najkomplexnejšie vyšetrovanie,” povedal Claude Moraes. Europoslanci priznávajú, že na Slovensku videli aj “dosť 
nezvyčajné veci”. Zistenia budú prezentovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Súčasťou správy 
bude aj otázka slobody tlače a postavenia novinárov. 

16:06 Činohra Slovenského národného divadla podporí zhromaždenie Za slušné Slovensko. Nielen činoherci, 
ale aj hosťujúci martinskí divadelníci za zúčastnia na zhromaždení v Bratislave. Predstavenie Úpadok amerického 
impéria, invázia barbarov sa posúva na 20:00. Na rovnaký čas sa presúva aj hosťujúce predstavenie Višňový 
sad. 



15:40 Študenti vyhlasujú “koniec letargie na univerzitách”. V aktuálnej atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a 
preto založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení medzi 
študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými rukami. 

Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné zhromaždenia 
pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nie je spokojný s doterajším priebehom vyšetrovania vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Neznamená to však podľa neho, že sa nepracuje. 
Zároveň upozornil, že medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý sa bude zaoberať objasňovaním vraždy, by mohol 
vzniknúť na budúci týždeň. 

14:15 Takto vyzerajú dlažobné kocky, ktoré mali ukryť v kríkoch pri Úrade vlády SR. 
14:00 Futbaloví ultras odmietajú podozrenia, podľa ktorých by sa mali negatívne zapojiť do dnešných 

protestov. 
13:42 “K návrhu spoločnej deklarácie som nedostal pripomienky,” uviedol k neúspechu rokovaní Kiska-Danko-

Fico na hrade prezident Andrej Kiska. “Nepovažujem za korektné prísť na stretnutie so zásadne iným návrhom 
textu, s ktorým som nemohol súhlasiť,” uviedol v zjevnej narážke na to, že premiér Fico na rokovaniach 
presadzoval vlastnú formuláciu vyhlásenia, ktoré malo upokojiť situáciu na Slovensku. 

13:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár prehovoril o vyšetrovaní. “Dochádza k určitým posunom,” uviedol, 
ale dodal, že s aktuálnym stavom nie je spokojný. 

13:05 Kto vystúpi na dnešnom bratislavskom zhromaždení? Okrem iných by to mali byť šéfredaktor 
týždenníka .týždeň Štefan Hríb, Vlado Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov, opatrovateľka v Rakúsku 
Bibiana Kudziová, Mária Jasenková z Plamienka, herec Robert Roth, emeritný arcibiskup Robert Bezák či spevák 
a architekt Juraj Benetin. 

12:55 Na Bratislavskom hrade sa stretli Andrej Kiska, Andrej Danko a Robert Fico. Cieľ stretnutia, ktorý mala 
byť spoločná deklarácia upokojujúca aktuálnu krízovú situáciu, sa im nepodarilo naplniť. 

“Máme však jedno spoločné želanie, aby bol v spoločnosti zachovaný kľud a pokoj,” vyhlásil počas krátkeho 
spoločného vyhlásenia šéf parlamentu Danko. 

12:47 Fico predložil na rokovanie troch najvyšších ústavných činiteľov svoj vlastný návrh ich spoločného 
vyhlásenia. Vo svojom návrhu súhlasí s Kiskom, že traja lídri krajiny musia zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť 
vyšetrovania vraždy novinára a jeho partnerky ako aj všetkých s tým súvisiacich trestných činov. 

Podľa premiérovho návrhu sa tiež zaväzujú, že budú chrániť slobodu prejavu a tlače, „ktoré majú na 
Slovensku vysokú úroveň“. Ficovo vyhlásenie konštatuje „základné ústavné právo verejnosti pokojne sa 
zhromažďovať“, pričom pripomína „informácie o bezpečnostných rizikách spojených s dnešnými zhromaždeniami 
a o pokusoch zneužiť pokojné občianske zhromaždenia na násilné podujatia“. 

12:45 Pochody, aspoň ich komorné verzie, sa už začali u protinožcov. 
12:05 Robert Fico zvolal v súvislosti s aktuálnymi udalosťami bezpečnostnú radu štátu. Premiér po jej 

skončení na tlačovej besede vyhlásil, že hoci rešpektuje právo zhromažďovania sa a slobodu slova, má 
informácie o hroziacom násilí počas pochodov. Pred Úradom vlády vraj dokonca našli ukryté kopy dlažobných 
kociek. 

11:35 Americký finančný špekulant George Soros chce zvrhnúť aj slovenskú vládu premiéra Roberta Fica, 
ktorá je proti migrácii, konštatovali v piatok viaceré maďarské médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána. 

Denník Magyar Idők napísal, že vraždu slovenského novinára zneužívajú “sorosovci” na podlé politické hry. 
Najdôležitejším človekom amerického špekulanta je vraj prezident Andrej Kiska. Protivládne protesty organizujú 
ľudia, ktorí sú evidentne zo Sorosových kruhov, tvrdí denník 

11:25 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker potvrdil, že medzi priateľmi na sociálnej sieti mal Antonina 
Vadalu - talianskeho podnikateľa z článku zavraždeného novinára. Nepozná ho však osobne a medzi priateľmi 
má tisícky ľudí. V súvislosti s aktuálnymi podozreniami sa ho rozhodol z priateľov odobrať a nechá si v profile len 
tých, ktorých pozná. 

10:55 Organizátori vyzývajú ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali 
pokyny organizátorov a polície. „Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale 
ihneď sa obrátili na organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuje organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. 
Prosíme ľudí, ktorí prídu na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu 
štrngať. Veríme, že sa slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

10:23 Polícia zrealizuje v súvislosti s piatkovými zhromaždeniami s názvom Za slušné Slovensko mimoriadne 
bezpečnostné opatrenia, aby bol ich priebeh pokojný. “Máme taktiež informácie, že sa chcú zapojiť fanúšikovia 
niektorých futbalových klubov, najmä tí ultra,” varoval policajný prezident Tibor Gašpar.V Bratislave sa treba 
pripraviť na dopravné obmedzenia, zhruba od 16:30 na Námestí SNP a v okolitých uliciach. 

10:20 Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc okrem Bratislavy aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Námestove, Nových Zámkoch, Trnave, Trenčíne, Partizánskom, Pezinku, Prievidzi, Prešove, 
Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, 

Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 

Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku 
Kaprun. 

10:15 Premiér na dnešné predpoludnia zvolal bezpečnostnú radu štátu. Dôvody oficiálne jasné nie sú, zrejme 
pôjde o avizované protesty. 



10:10 Dnes na Slovensku končí pracovná cesta delegácie poslancov z europarlamentu, ktorí prišli v súvislosti 
s vraždou. 

10:00 Hlavný protest sa uskutoční na bratislavskom námestí SNP dnes od 17:00. Organizátori požadujú 
“dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov” a “novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z 
korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.” 

09:55 Prečítajte si celé znenie deklarácie: 
09:45 Na poludnie je naplánované stretnutie prezidenta Andreja Kisku s premiérom Robertom Ficom a s 

predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom je upokojiť napätie. 
“Prezident Andrej Kiska doručil návrh spoločnej deklarácie predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a 

predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorá by mala pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a 
schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Prezident ocenil, že predseda národnej rady privítal túto deklaráciu. 
Keďže neprišli žiadne pripomienky, dnes prezident pôjde na Hrad a očakáva podpísanie spoločného vyhlásenia,” 
uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Do ulíc slovenských miest vyšli desaťtisíce ľudí. Štrngali kľúčmi 
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Článok bol aktualizovaný: 
9.3.2018 23:42 
Slovensko sa po vražde novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej zmieta vo vážnej politickej 

kríze. Vynorili sa podozrenia z prepojenia politiky a mafie, vláda Roberta Fica sa otriasa a do verejnej debaty sa 
po 20 rokoch vrátil George Soros. V desiatkach miest na Slovensku ale i v zahraničí zorganizovali pochody, ktoré 
žiadali slušné Slovensko. Organizátori vyzývali, aby si ľudia zobrali kľúče a štrngali nimi. Priebeh udalostí sme s 
vami sledovali online. 

Online sme ukončili. 
20:26 Do Košíc prišlo asi 15-tisíc ľudí. Účastníci sa zhromaždili pri Dolnej bráne a potom pokojne pochodovali 

po jednej strane košickej Hlavnej ulice a po druhej strane sa vracali k Dolnej bráne. 
K prítomným sa prihovoril kňaz Peter Gombita. „Vymeniť vládu nie je až také ťažké. Ale bude treba zmeniť aj 

ľudí dole. Všetci sa musíme vrátiť k poctivému životu, k poctivej práci, čestnosti, k slušnosti a pravde, ak chceme 
zmenu. Pravda sa zabiť nedá, ľudský život áno, čo sa aj stalo,“ povedal. 

Demonštrácia v Košiciach. (SITA/Ivan Fleischer) 
20:20 Okolo dvesto Slovákov sa stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ. 

Demonštráciu prišiel podporiť bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš, ktorý sa v Bruseli zúčastňoval na 
medzinárodnej konferencii, ako aj zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a 
rokovania o rozšírení Katarína Mathernová. 

20:10 Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo viac ako 4000. 
19:50 Zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej 

činnosti, tvrdia policajti. “Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom zhromaždenia za to, že zachovali 
pokoj,” povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. 

19:45 Pred úradom vlády v Bratislave už ostalo len niekoľko desiatok ľudí. Na mieste už funguje aj doprava. K 
žiadnym incidentom pred sídlom premiéra neprišlo. 

Transparent z bratislavskej demonštrácie. (SITA/Branislav Bibel) 
19:45 Na prešovskom zhromaždení vystúpila matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová z neďalekých 

Gregoroviec. Apelovala na vyšetrovateľov, aby našli skutočných vrahov dcéry Martiny Kušnírovej a jej snúbenca, 
novinára Jána Kuciaka. Aby vypátrali, kto za týmto ohavným činom stál. Poďakovala sa prítomným za 
spolupatričnosť v ich zármutku a požiadala verejnosť o ďalšiu podporu. 

“Ak by im skutočne záležalo na vyšetrení vraždy Janka a mojej Martiny, mali byť od začiatku na mieste činu 
kompetentní, pitvu mal robiť expert, neoprávnené osoby nemali na mieste činu čo robiť. Aj výroky politikov, ktorí 
sa potia a neodpovedajú na otázky, sú dôkaz toho, že pochybili a nemajú byť na svojich miestach, aspoň kým sa 
toto všetko nevyšetrí. Trvám na tom, ako matka zavraždenej dcéry,” uviedla Kušnírová. Svoje vystúpenie ukončila 
úryvkom piesne Kto za pravdu horí. 

Na zhromaždení v Prešove vystúpila aj speváčka Katka Koščová, Martin Husovský z kapely Komajota i 
pesničkárka Viki Olejárová, ktorá interpretovala skladby Karla Kryla. 

V Prešove vystúpila matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. (SITA/Viktor Zamborský) 
19:40 Vyše 200 ľudí prišlo v piatok podvečer na Svätotrojičné námestie v Krupine, aby zapálili sviečku za 

zavraždeného novinára a jeho snúbenicu. Na úvod miestny farár vyzval ľudí na zmierenie a pomodlil. 
19:35 Na Námestí baníkov v Rožňave si uctilo zavraždenú dvojicu približne 400 ľudí. Účastníci zhromaždenia 

mohli okrem zapálenia sviečok nechať svoj odkaz i odtlačkom rúk alebo nápisom červenou farbou na čiernom 
plátne. 
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19:30 Na Trojičné námestie prišlo zhruba 2500 Trnavčanov. Míting moderovali herci trnavského divadla. 
Vystúpila aj redaktorka týždenníka My Lenka Štepáneková a prítomní si vypočuli aj list Trnavčana, redaktora 
Hospodárskych novín Mateja Gašparoviča, ktorý v ňom spomínal na pracovné stretnutia s Jánom Kuciakom. 
“Jeho smrť musí zahýbať inštitucionálnym zlom, lebo to je skutočný Kuciakov vrah,” uviedol redaktor. 

Protest v Nitre. (TASR/Milan Ivanič) 
19:25 Približne 4000 ľudí sa pripojilo k iniciatíve v Nitre. Na zhromaždení pred budovou okresného úradu 

vystúpili so svojimi príhovormi zástupcovia spoločenského a kultúrneho života, priatelia i spolupracovníci 
zavraždeného novinára a jeho snúbenice. Podporu organizátorom vyslovili aj zástupcovia Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej absolventmi boli obidve obete vraždy. Pridali sa a j herci Divadla 
Andreja Bagara v Nitre. 

19:25 V Žiline vystúpil napríklad slovenský herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček či držiteľka ocenenia Biela 
vrana Zuzana Hlávková. „My sme ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších 
korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, 
že tráva je fialová a voda suchá,“ povedala. 

19:20 V Prievidzi si prišlo vypočuť rečníkov viac ako 1500 ľudí všetkých vekových kategórií. Verejnosti sa 
počas neho okrem iných prihovorili prostredníctvom videa aj dvaja pôvodom Prievidžania, poetka a novinárka 
Mirka Ábelová a spisovateľ Daniel Hevier. 

19:15 Do ulíc Popradu vyšlo približne tisíc ľudí. Rečníci i organizátori na pódiu zároveň viackrát zdôraznili, že 
nejde o pokus o štátny prevrat, len o túžbu žiť vo fungujúcom štáte, ktorý je tu pre ľudí. 

19:10 Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali aj účastníci zhromaždenia na 
Mierovom námestí v Trenčíne. Podľa jeho organizátorky Klaudie Brázdilovej sa na námestí vystriedalo okolo 
2500 ľudí. Na pódiu sa davu okrem iných prihovorili aj Ľubica Ščambová z organizačného tímu festivalu Pohoda, 
bloger Jakub Mazán či režisér a scenárista Peter Hledík, zakladateľ festivalu ART Film Fest v Trenčianskych 
Tepliciach. Medzi rečníkmi bola aj kamarátka Martiny Kušnírovej či obyvateľka Štiavnika, obce, z ktorej pochádzal 
zavraždený Ján Kuciak. 

18:50 Po skončení zhromaždenia na Námestí SNP sa pred úradom vlády zoskupilo niekoľko stoviek 
účastníkov zhromaždenia Za slušné Slovensko. Účastníci protestujú pred sídlom premiéra Roberta Fica a kričia 
“Do basy!” a “Dosť bolo Fica”. 

18:05 Zhromaždenie v Bratislave sa chýli ku koncu. Slovenskú hymnu opäť po týždni spieva Juraj Benetin z 
Korben Dallas. Ľudia počas spievania zapli telefóny a osvetlili celé Námestie SNP. Po hymne nasledoval potlesk, 
ľudia opäť štrngali kľúčmi a skandovali “Dosť bolo Fica!” 

18:00 “Janko a Martinka ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť 
povzbudí k životu, že smrť v nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti,” povedal bývalý arcibiskup Róbert 
Bezák. Pozdravil Bélu Bugára, Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. 
“Pozdravujem ich. Nech rozmýšľajú,” povedal. 

17:55 Mama zosnulej Martiny Kušnírovej prítomným odkázala, že ich podporuje. Námestie sa potom zmenilo 
na chvíľu na pietnu spomienku. Na pódium vystúpila sestra Jána Kuciaka - Mária. “Guľku do srdca dostala celá 
naša rodina,” povedala s tým, že nevedela, či má ostať pri rodičoch alebo prísť. “Som rada, že ste tu a že vám to 
nie je jedno. Ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno,” povedala. 

Sestra zavraždeného Jána Kuciaka Mária prehovorila pred davom v Bratislave. (SITA/Diana Černáková) 
17:50 “Stojím tu ako občan tejto krajiny, ako lekár, ktorý sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pracujem v 

oblasti, ktorú štát nepokrýva,” povedala Mária Jasenková z organizácie Plamienok na bratislavskom námestí. 
“Myslím si, že táto krajina potrebuje zmenu a ja chcem a verím, že všetci chceme, aby ľudia túto krajinu viedli 
založenú na poctivosti, spravodlivosti, na hodnotách dôležitejších ako je moc a peniaze.” 

17:48 Diana Majdáková prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie. Hovorila o tom, že na Slovensku 
je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či 
nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný 
život. 

Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na 
dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:45 Dosť bolo skutkov, ktoré sa nestali. Pred tisíckami zhromaždených na Námestí SNP v Bratislave to 
uviedla opatrovateľka v Rakúsku Bibiana Kudziová. Povedala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie 
prežívať. Nízka nezamestnanosť nie je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež 
povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. 
Má strach z toho, že je normálne legálne držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych 
tajomstvách vie človek bez previerky. Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz 
vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 

17:44 Takto vyzerá situácia v Leviciach. 
#zaslusneslovensko #levice pic.twitter.com/rGG9HviJR1 
— sky79 (@vernuriko) March 9, 2018 
17:40 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále 

prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. Dav skanduje: “Dosť bolo Fica” a “Odstúpiť”. 
Záber z bratislavského Námestia SNP. (SITA/Diana Černáková) 
17:40 K Pochodu za slušné Slovensko sa pridali aj v Prahe. Medzi rečníkmi vystúpilo viacero hostí. V 

programe sa spomínajú mená ako český investigatívny novinár Jaroslav Kmenta, autor knihy Boss Babiš, 
slovenská režisérka a herečka Tereza Nvotová či Fedor Gál. 



17:35 Zábery z Trenčína. Ako hostia majú vystúpiť Ľubica Ščambová z organizačného tímu festivalu Pohoda, 
po nej vystúpi spoluzakladateľ Truniversity a bloger Denníka N Jakub Mazán. Medzi rečníkmi je aj Daniel Baláž, 
predseda študentskej rady Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Ria Gehrerová z DenníkaN, režisér a 
scenárista Peter Hledík, zakladateľ festivalu ART Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a moderátor Štefan 
Skrúcaný. 

Trencin prave teraz #allforjan #allformartina #zaslusneslovensko pic.twitter.com/C8uNfRjOuI 
— 3ck (@3ckmasta) March 9, 2018 
17:25 Pozrite si, ako to vyzerá na proteste v Považskej Bystrici. 
5fotografíí v galérii 
5 fotografií v galérii 
17:20 Zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko sa koná aj v Banskej Bystrici. Pozrite si fotogalériu. 
4fotografie v galérii 
17:20 Ako prvý v Bratislave vystúpil Štefan Hríb, šéfredaktor .týždňa, za študentov a učiteľov hovorí Vladimír 

Crmoman. 
“Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho nedokončenom článku,” povedal Hríb a pripomenul, že 

Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast 
HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený 
štát. O tom bol nedokončený článok Jána Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 
nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:10 Na proteste Za slušné Slovensko sa stretli aj v Brne. 
V Brně před malou chvíli začalo pod sochou T. G. Masaryka setkání za slušnost. Komenského náměstí se v 

této části zaplňuje a další lidé stále přichází.#zaslusneslovensko a Česko pic.twitter.com/CYhdYsCjj9 
— Ondřej Puczok (@OPuczok) March 9, 2018 
Organizátori rozdávajú pokyny. 
17:05 Námestie SNP v Bratislave je úplne plné. 
(TA3) 
17:00 V týchto chvíľach sa v Bratislave i v iných mestách oficiálne začína pochod Za slušné Slovensko. 
16:58 K celoslovenským zhromaždeniam sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom námestí sa o 16:00 stretlo viac 

ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do Bratislavy. 
16:55 V centre Bratislavy sa popoludní konal aj pochod proti americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi. 

Iniciovala ho mimoparlamentná strana NAJ a jeho úvodu sa zúčastnilo do desať ľudí. 
Účastníci s transparentmi počas Anti-Sorosovho pochodu so začiatkom pred Michalskou bránou. Mimoriadny 

vlastenecký pochod organizuje strana Naj. (SITA/Branislav Bibel) 
16:38 Vyšetrovaniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky by pomohlo vytvorenie 

spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom. Odporúča to delegácia europoslancov, ktorá prišla na Slovensko. 
Pri svojej návšteve na Slovensku hovorili s premiérom Robertom Ficom, ministrom vnútra Robertom 

Kaliňákom, predstaviteľmi polície či prokuratúry. “Dali sme jasne najavo, že si želáme čo najobjektívnejšie a 
najkomplexnejšie vyšetrovanie,” povedal Claude Moraes. Europoslanci priznávajú, že na Slovensku videli aj “dosť 
nezvyčajné veci”. Zistenia budú prezentovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Súčasťou správy 
bude aj otázka slobody tlače a postavenia novinárov. 

16:06 Činohra Slovenského národného divadla podporí zhromaždenie Za slušné Slovensko. Nielen činoherci, 
ale aj hosťujúci martinskí divadelníci za zúčastnia na zhromaždení v Bratislave. Predstavenie Úpadok amerického 
impéria, invázia barbarov sa posúva na 20:00. Na rovnaký čas sa presúva aj hosťujúce predstavenie Višňový 
sad. 

15:40 Študenti vyhlasujú “koniec letargie na univerzitách”. V aktuálnej atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a 
preto založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení medzi 
študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými rukami. 

Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné zhromaždenia 
pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nie je spokojný s doterajším priebehom vyšetrovania vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Neznamená to však podľa neho, že sa nepracuje. 
Zároveň upozornil, že medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý sa bude zaoberať objasňovaním vraždy, by mohol 
vzniknúť na budúci týždeň. 

14:15 Takto vyzerajú dlažobné kocky, ktoré mali ukryť v kríkoch pri Úrade vlády SR. 
14:00 Futbaloví ultras odmietajú podozrenia, podľa ktorých by sa mali negatívne zapojiť do dnešných 

protestov. 
13:42 “K návrhu spoločnej deklarácie som nedostal pripomienky,” uviedol k neúspechu rokovaní Kiska-Danko-

Fico na hrade prezident Andrej Kiska. “Nepovažujem za korektné prísť na stretnutie so zásadne iným návrhom 
textu, s ktorým som nemohol súhlasiť,” uviedol v zjevnej narážke na to, že premiér Fico na rokovaniach 
presadzoval vlastnú formuláciu vyhlásenia, ktoré malo upokojiť situáciu na Slovensku. 



13:15 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár prehovoril o vyšetrovaní. “Dochádza k určitým posunom,” uviedol, 
ale dodal, že s aktuálnym stavom nie je spokojný. 

13:05 Kto vystúpi na dnešnom bratislavskom zhromaždení? Okrem iných by to mali byť šéfredaktor 
týždenníka .týždeň Štefan Hríb, Vlado Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov, opatrovateľka v Rakúsku 
Bibiana Kudziová, Mária Jasenková z Plamienka, herec Robert Roth, emeritný arcibiskup Robert Bezák či spevák 
a architekt Juraj Benetin. 

12:55 Na Bratislavskom hrade sa stretli Andrej Kiska, Andrej Danko a Robert Fico. Cieľ stretnutia, ktorý mala 
byť spoločná deklarácia upokojujúca aktuálnu krízovú situáciu, sa im nepodarilo naplniť. 

“Máme však jedno spoločné želanie, aby bol v spoločnosti zachovaný kľud a pokoj,” vyhlásil počas krátkeho 
spoločného vyhlásenia šéf parlamentu Danko. 

12:47 Fico predložil na rokovanie troch najvyšších ústavných činiteľov svoj vlastný návrh ich spoločného 
vyhlásenia. Vo svojom návrhu súhlasí s Kiskom, že traja lídri krajiny musia zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť 
vyšetrovania vraždy novinára a jeho partnerky ako aj všetkých s tým súvisiacich trestných činov. 

Podľa premiérovho návrhu sa tiež zaväzujú, že budú chrániť slobodu prejavu a tlače, „ktoré majú na 
Slovensku vysokú úroveň“. Ficovo vyhlásenie konštatuje „základné ústavné právo verejnosti pokojne sa 
zhromažďovať“, pričom pripomína „informácie o bezpečnostných rizikách spojených s dnešnými zhromaždeniami 
a o pokusoch zneužiť pokojné občianske zhromaždenia na násilné podujatia“. 

12:45 Pochody, aspoň ich komorné verzie, sa už začali u protinožcov. 
12:05 Robert Fico zvolal v súvislosti s aktuálnymi udalosťami bezpečnostnú radu štátu. Premiér po jej 

skončení na tlačovej besede vyhlásil, že hoci rešpektuje právo zhromažďovania sa a slobodu slova, má 
informácie o hroziacom násilí počas pochodov. Pred Úradom vlády vraj dokonca našli ukryté kopy dlažobných 
kociek. 

11:35 Americký finančný špekulant George Soros chce zvrhnúť aj slovenskú vládu premiéra Roberta Fica, 
ktorá je proti migrácii, konštatovali v piatok viaceré maďarské médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána. 

Denník Magyar Idők napísal, že vraždu slovenského novinára zneužívajú “sorosovci” na podlé politické hry. 
Najdôležitejším človekom amerického špekulanta je vraj prezident Andrej Kiska. Protivládne protesty organizujú 
ľudia, ktorí sú evidentne zo Sorosových kruhov, tvrdí denník 

11:25 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker potvrdil, že medzi priateľmi na sociálnej sieti mal Antonina 
Vadalu - talianskeho podnikateľa z článku zavraždeného novinára. Nepozná ho však osobne a medzi priateľmi 
má tisícky ľudí. V súvislosti s aktuálnymi podozreniami sa ho rozhodol z priateľov odobrať a nechá si v profile len 
tých, ktorých pozná. 

10:55 Organizátori vyzývajú ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali 
pokyny organizátorov a polície. „Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale 
ihneď sa obrátili na organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuje organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. 
Prosíme ľudí, ktorí prídu na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu 
štrngať. Veríme, že sa slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

10:23 Polícia zrealizuje v súvislosti s piatkovými zhromaždeniami s názvom Za slušné Slovensko mimoriadne 
bezpečnostné opatrenia, aby bol ich priebeh pokojný. “Máme taktiež informácie, že sa chcú zapojiť fanúšikovia 
niektorých futbalových klubov, najmä tí ultra,” varoval policajný prezident Tibor Gašpar.V Bratislave sa treba 
pripraviť na dopravné obmedzenia, zhruba od 16:30 na Námestí SNP a v okolitých uliciach. 

10:20 Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc okrem Bratislavy aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Námestove, Nových Zámkoch, Trnave, Trenčíne, Partizánskom, Pezinku, Prievidzi, Prešove, 
Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, 

Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 

Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku 
Kaprun. 

10:15 Premiér na dnešné predpoludnia zvolal bezpečnostnú radu štátu. Dôvody oficiálne jasné nie sú, zrejme 
pôjde o avizované protesty. 

10:10 Dnes na Slovensku končí pracovná cesta delegácie poslancov z europarlamentu, ktorí prišli v súvislosti 
s vraždou. 

10:00 Hlavný protest sa uskutoční na bratislavskom námestí SNP dnes od 17:00. Organizátori požadujú 
“dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov” a “novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z 
korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.” 

09:55 Prečítajte si celé znenie deklarácie: 
09:45 Na poludnie je naplánované stretnutie prezidenta Andreja Kisku s premiérom Robertom Ficom a s 

predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom je upokojiť napätie. 
“Prezident Andrej Kiska doručil návrh spoločnej deklarácie predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a 

predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorá by mala pomôcť vrátiť ľuďom pocit dôvery vo vlastné inštitúcie a 
schopnosť štátu zabezpečiť spravodlivosť. Prezident ocenil, že predseda národnej rady privítal túto deklaráciu. 
Keďže neprišli žiadne pripomienky, dnes prezident pôjde na Hrad a očakáva podpísanie spoločného vyhlásenia,” 
uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. 

[Späť na obsah] 
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BRATISLAVA - Pochod Postavme sa za slušné Slovensko bude dnes v Bratislave a ďalších mestách u nás aj 
v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Očakáva sa, že tentokrát 
bude ich počet ešte vyšší. 

Pozrite si živé vysielanie z Námestia SNP v Bratislave. 
Fotografie a videá z pochodov mimo Bratislavy nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk. 
18:05 Bratislavským námestím sa nesie slovenská hymna 
18.04 Martin Poliačik zverejnil na FB foto z Prahy. 
18:01 MICHALOVCE 
18:00 Emeritný arcibuskup Robert Bezák označil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú za hrdinov. 
17:58 PREŠOV 
17:57 ŽIAR NAD HRONOM 
17:55 KOŠICE V Košiciach je vyše 5000 ľudí, najprv dav protestujúcich išiel od Vedeckej knižnice k Tescu a 

potom späť k Dolnej bráne. Ľudia kričia: “Do basy, do basy!” a “Dosť bolo Fica!”. Ako prvý vystúpi katolícky kňaz 
Peter Gombita. 

17:48 Silný okamih. Na pódiu sa objavila sestra zavraždeného Jána Kuciaka. “Chcem vám všetkým povedať 
jedno veľé ďakujem. Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno,” hovorí 
mladá žena. 

17:46 BANSKÁ BYSTRICA 
17:45 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi, ktorí prišli na zhromaždenie pod názvom Za slušné 

Slovensko. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. 
Najčastejšie počuť štrnganie kľúčov alebo pokrik “Odstúpiť”. Zhromaždenie sprevádzajú prísne bezpečnostné 
opatrenia. Na pokojný priebeh zhromaždenia vyzvali aj jeho organizátori. 

17:43 NOVÉ ZÁMKY 
17:41 NITRA 
17:37 KOŠICE 
17:36 Počas prejavu Diany Majdákovej, ktorá prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie, ľudia začali 

skandovať “Hanba!” Majdáková hovorila o tom, že na Slovensku je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala 
selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne 
obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný život. Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj 
Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:29 PEZINOK K celoslovenským zhromaždeniam Za slušné Slovensko sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom 
námestí sa o 16:00 stretlo viac ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do 
Bratislavy. Informoval o tom Peter Vlasák z referátu vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok. 

17:25 Opatrovateľka dodala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie prežívať. Nízka nezamestnanosť nie 
je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie 
nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. Má strach z toho, že je normálne legálne 
držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych tajomstvách vie človek bez previerky. 
Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 

17:24 Slovo v Bratislave dostávajú zástupcovia zdravotných sestier, opatrovateliek a lekárov. “Koľko z vás 
migruje smerom cez Európu zo stredného Slovenska, aby prežil?” pýta sa opatrovateľka v Rakúsku Bibiana 
Kudziová.. “Čo si myslia o nás ľudia v Európe, to je vizitka našej vlády,” dodala na margo toho, že zahraniční 
klienti si doteraz o nás myslia, že nemáme doma ani žiarovku. 

17:23 TRNAVA 
17:19 Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 

nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:17 Nielen na pódiu, ale aj pod ním možno vidieť známe tváre. 
17:13 Účastníci majú pri sebe vlajky a transparenty s nápismi Za lepšie Slovensko, Smerom k záhube, All for 

Jan. Dnes vystúpia aj rečníci vrátane exkňaza Róberta Bezáka či herca Roba Rotha. 
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17:10 Ľudia hromadne skandujú: Dosť bolo Fica. Na pódiu reční Štefan Hríb, ktorý povedal, že za dva týždne 
padlo veľa slov a Slovensko zistilo, že jediný extrémista nie je Marian Kotleba. Je podľa neho desivé, je to hanba, 
že konšpirácie začal šíriť aj jeden ústavný činiteľ. “Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho 
nedokončenom článku,” pokračoval Hríb a pripomenul, že Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi 
Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko 
dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený štát. O tom bol nedokončený článok Jána 
Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

17.05 Oficiálny program na Námestí SNP sa začal. Ľudia spoločne štrngajú kľúčmi. Na pódiu sú organizátori a 
zástupcovia študentov. Vyzvali na vyhýbanie sa výtržnostiam a dodržiavanie pokynov. 

17:03 Očakáva sa, že na Slovensku aj tentokrát zúčastní pochodov viac ako 50-tisíc ľudí. 
16:56 TRNAVA - Pochod Za slušné Slovensko sa pomaly rozbieha aj v ďalších mestách. V Trnave sa zišli 

stovky ľudí. 
16:52 Námestie SNP v Bratislave sa začína zapĺňať. 
16:45 Študenti podporujú pochod. 
16:40 Na dnešný anti-Sorosov pochod v Bratislave, ktorý organizuje strana Naj, prišlo zhruba desať ľudí. Majú 

tri transparenty s nápismi “Antisorosov pochod” a “Spomienkový pochod”. Od organizátorov zaznelo, že si 
uvedomujú tragédiu, vedia, že strana Smer-SD stratila legitimitu, ale opozícia by bola horšia, lebo v prípade jej 
nástupu hrozí nekontrolovateľná migrácia či zrušenie minimálnej mzdy. Od Michalskej brány idú cez Obchodnú 
ulicu na Hviezdoslavovo námestie. 

16:36 Za slušné Slovensko sa “postavilo” aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si 
uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň 
pochodovali za lepšie Slovensko. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková. 

16.30 Takto to vyzerá na Obchodnej ulici v Bratislave. 
15:20 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto 

založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) 
medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými 
rukami. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné 
zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:00 Na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave okrem iných vystúpia: Šefan Hríb 
(šéfredaktor týždenníka .týždeň), Vlado Crmoman (Iniciatíva slovenských učiteľov), Bibiana Kudziová 
(opatrovateľka v Rakúsku), Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a 
občianskych kolektívov na Slovensku, Robert Roth (SND), Mária Jasenková (Plamienok), Robert Bezák (emeritný 
arcibiskup) a Juraj Benetin (spevák a architekt). 

14:50 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov. 
14:17 Šéfredaktor jediného Ultras portálu informoval, že slovenské Ultras skupiny sa na dnešný protest 

nemobilizujú, teda “včerajšie vyjadrenie prezidenta PZ SR je výmysel a netušíme, odkiaľ k takejto informácii 
prišiel”. “Prípadné nepokoje bude teda treba pripisovať inej komunite. Ktorá to podľa policajných zdrojov bude, to 
nemáme šancu ovplyvniť,” napísal Andrej Zajaček. 

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney. 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Výzva organizátorov! 
Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori 

vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny 
organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na 
akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP. 

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na 
organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu 
na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa 
slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim 
študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. “Teší nás aktivita akademického 
prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné 
teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej 



elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom 
celospoločenských zmien,” uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 

BRATISLAVA 
BANSKÁ BYSTRICA 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
BARDEJOV 
BREZNO 
KOMÁRNO 
KOŠICE 
KRUPINA 
LEVICE 
LEVOČA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LUČENEC 
MARTIN 
NÁMESTOVO 
NITRA 
NOVÁ BAŇA 
NOVÉ ZÁMKY 
PARTIZÁNSKE 
POPRAD 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
PREŠOV 
PRIEVIDZA 
REVÚCA 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
RUŽOMBEROK 
SENICA - Pochod v Senici sa uskutoční 12. marca. 
SKALICA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

ŠAĽA 
TOPOĽČANY 
TRENČÍN 
TRNAVA 
VEĽKÝ KRTÍŠ 
VRÁBLE 
ZABUDIŠOVÁ-BOŠÁCA 
ŽIAR NAD HRONOM 
ŽILINA 
Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 
BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
HONGKONG, Hongkong (Čína) 
KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
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Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 
snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Slováci dnes opäť vyjdú do ulíc: ZOZNAM miest, najväčšie zhromaždenia 

od revolúcie 
[09.03.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/Slovaci-dnes-opat-vyjdu-do-ulic–ZOZNAM-miest–najvacsie-
zhromazdenia-od-revolucie 

 
 

BRATISLAVA - Pochod Postavme sa za slušné Slovensko bude dnes v Bratislave a ďalších mestách u nás aj 
v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Očakáva sa, že tentokrát 
bude ich počet ešte vyšší. 

Slováci spomínali na zavraždeného novinára, v Bratislave 25 tisíc 
Fotografie a videá z pochodov nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk. 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney. 
Výzva organizátorov! 
Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori 

vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny 
organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na 
akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP. 

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na 
organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu 
na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa 
slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim 
študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. “Teší nás aktivita akademického 
prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné 
teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej 
elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom 
celospoločenských zmien,” uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 
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Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
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Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 

snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

46. Na dnešnom pochode v Martine vystúpi aj Magda Vašáryová 
[09.03.2018; myturiec.sme.sk; Turiec / Spravodajstvo; 00:00; Andrea Dudráková] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/20777309/na-dnesnom-pochode-v-martine-vystupi-aj-magda-vasaryova.html 

 
 

Zhromaždenie Postavme sa za Slušné Slovensko začína v Martine už o tri hodiny. Námestie sa pomaly 
pripravuje na davy ľudí. 

Sviečkový pochod za J. Kuciaka v Martine 
(27 fotografií) 

https://myturiec.sme.sk/c/20777309/na-dnesnom-pochode-v-martine-vystupi-aj-magda-vasaryova.html


MARTIN. Ľudia z Turca pôjdu do ulíc aj dnes, aby sa postavili za Slušné Slovensko. Akcia s týmto názvom 
začne o 17 hodine na Divadelnom námestí v Martine, kde vystúpia títo rečníci: 

1. Pani Magda Vašáryová s Jankom Cígerom z Mädokýša (zástupcovia Živeny) 
2. Mgr. Ľuboš Froľo-učiteľ anglického jazyka na evanjelickej spojenej škole 
3. Študentky BGMH Michaela Knošková a Andrea Repáňová 
4. Prof.MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 
5. Mgr. Jozef Sopoliga-riaditeľ spojenej evanjelickej školy 
6. Ing. Ján Topercer CSc. - ekológ 
7. Mgr. Lívia Muntagová - iniciatíva slovenských učiteľov 
8. Študentky GVPT Barbora Sýkorová a Lucia Ďuríková 
9. Juraj Benčík - herec, režisér, člen Novej scény v Ba, bývalý člen Cirque de Soleil, umelecký riaditeľ divadla 

Komika v Prešove 
Na záver zhromaždenia si účastníci zaspievajú slovenskú hymnu. 
Ide o pokračovanie minulotýždňového pochodu za zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 

jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rovnaké občianske zhromaždenia sa budú v rovnaký deň a hodinu konať tiež 
v Bratislave, Trenčíne, Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre, Považskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Revúcej, 

Poprade, Prahe, Paríži aj Vancouveri. 
Účastníci zhromaždenia požadujú: 
- dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 

vyšetrovateľov 
- novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a 

prepojenia na organizovaný zločin 
[Späť na obsah] 

 
 

47. O bezpráví, voľbách a nádeji 
[09.03.2018; etrend.sk; Blogy; 00:00; BLOG Listy z Ženevy] 

 
https://blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/o-bezpravi-volbach-a-nadeji.html 

 
 

O bezpráví, voľbách a nádeji Mestský úrad v Rožňave, hniezdo nezákonných praktík 
(Historický dokument. Pred komunálnymi voľbami v decembri 1998 bol distribuovaný do všetkých schránok v 

meste Rožňava.) 
O bezpráví, voľbách a nádeji 
Mestský úrad v Rožňave, hniezdo nezákonných praktík 
Vážení spoluobčania, Rožňavčania, Ako rodeného Rožňavčana, mnohí ma poznáte a poznali ste aj mojich 

rodičov a starých rodičov. Po páde minulého režimu, v roku 1991, v tej eufórii som si povedal, že Rožňave treba 
pomôcť a otvoril tu niekoľko firiem. Vďaka tomu dostalo prácu viacero ľudí a ja som do Rožňavy plánoval doniesť 
výrobné činnosti, ktoré by dali prácu desiatkam ľudí. Z toho nakoniec zišlo, firmy som začal zase rušiť, pretože 
som bol podvedený a okradnutý mojím spoločníkom, bratrancom dnešného primátora. Čudujete sa ešte, prečo sa 
do Rožňavy investori nehrnú? Mnohí sa tiež pamätáte na kaviareň Exclusive na Šafárikovej ulici číslo 8 v pešej 
zóne. Tú budovu som v roku 1991 kúpil bratovi Ivanovi, aby tam raz bola najlepšia kaviareň a pizzéria. 
Skutočnosť je iná, budovu násilne a protiprávne obsadili kriminálne živly v roku 1993. Počas piatich rokov tam bol 
butik s tovarom nejasného pôvodu a dnes je tam krčma. Pretože mi mnohí na ulici blahoželáte, že to brat 
konečne vysúdil naspäť, musím Vás sklamať, to nie je kaviareň Exclusive. A okolo tej budovy sa dejú 
neuveriteľné veci. Nešťastie začalo tým, že brat po dražbe uzavrel zmluvu o konzorciu s jedným indivíduom 
zvaným Ladislav Török, vtedy ešte colníkom, o ktorom mi potom každý hovoril, že je lepšie sa mu zďaleka 
vyhnúť. Ten človek tam nedal ani korunu a ani to nemal v úmysle. On tam chcel len ryžovať a predávať tovar 
nejasného pôvodu. Brat tam chcel investovať a otvoriť kaviareň a pizzériu. Ten colník ho odtiaľ násilím vyhodil, 
ukradol tržbu a účtovné doklady a vymenil zámky, že vraj budova patrí jemu. Urobil tak na základe “Povolenia k 
zatvoreniu prevádzky” zo dňa 25. novembra 1991, č. j. 20/91-Ma, vydaného Mestským úradom v Rožňave. Šlo o 
nezákonný akt a Ivan za prítomnosti úradných osôb zámky odstránil a pokračoval v rekonštrukcii. Keď Ivan 
Kanala vyhral súdne pojednávanie v spore o vlastníctvo, začali sa diať všelijaké veci. Viete napríklad, že v 
Rožňave niektoré trestné činy nie sú trestným činom? Čo poviete na vyhrážanie sa vraždou, ku ktorému došlo v 
januári 1992, ktoré sa prekvalifikuje na priestupok a nakoniec skončí pred komisiou, ktorá iba povie: tak už to 
nerobte? Šlo o jedného šoféra na súde menom Štefan Török - už to je jasné… Čo poviete na naháňanie temným 
parkom, čo poviete na útok bodákom za bieleho dňa, ktorý prítomný policajt nechcel pri dotyčnom páchateľovi 
Ladislavovi Törökovi nájsť? Čo poviete na viacnásobný pokus o zrazenie autom? Čo poviete na pokus o vraždu, 
z ktorej sa najprv urobí pokus o dopravný priestupok, a nakoniec sa všetko hodí do koša? Na páchateľa Ladislava 
Töröka bolo podané trestné oznámenie a po zlých skúsenostiach s fungovaním rožňavskej polície som poslal na 
druhý deň doporučený list okresnému prokurátorovi v Rožňave. Nestalo sa nič. Sťažoval som sa na ministerstve 
vnútra, na inšpekcii ministerstva vnútra, ministerstve spravodlivosti, vraj mám pravdu, policajti porušili zákon. Tak 
čakám zas, čo bude - nebolo nič. Znovu sa sťažujem, znovu dostanem odpoveď, že mám pravdu, že policajti 
porušili zákon. Vec skončila tak, že mi napokon prišiel list z prokuratúry, že sa vec odkladá, a že odvolania niet. 

https://blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/o-bezpravi-volbach-a-nadeji.html


Medzitým prebiehali súdne konania. Törökovci sa odvolávali a rozhodli sa konať vo väčšom merítku. V konečnej 
inštancii krajský sudca JUDr. Jozef Malecký rozhodol tak, že vraj im patrí polovica objektu bez toho, aby určil, 
ktorá. Pozoruhodné je, aké rozsiahle sprisahanie bolo vtedy zorganizované. Rozsudok Krajského súdu nám nebol 
doručený, ale zjavne bol druhej strane doručený rýchlo, aby si stihli nechať urobiť zmenu zápisu vo vlastníckom 
liste a zorganizovať prepadnutie objektu. Zmena zápisu v liste vlastníctva obvykle v Rožňave trvá mesiac-dva. 
Táto bola urobená okamžite. Ráno 23.11.1993 obsadili objekt kriminálne živly, začali rozoberať nábytok a 
vynášať ho von. Zdesená čašníčka zavolala Ivana, že vraj kaviareň prepadli neznámi ľudia a rozoberajú 
zariadenie. Polícia nezasiahla a hoci je miesto činu od obvodného oddelenia polície vzdialené len 150 metrov, 
prišli takmer po hodine. I potom odmietli zasiahnuť s tým, že vraj ide o majetkoprávny spor a nech si to majitelia 
vyriešia sami. Prepadu sa zúčastnili vrahovia, z toho jeden niekoľkonásobný recidivista. Prítomní boli len tak pre 
prípad, že by sa naskytla príležitosť záležitosť rýchlo s definitívne vyriešiť. Vo veci bolo podané dovolanie, ktoré 
odložilo vykonateľnosť rozsudku Krajského súdu ešte o pár mesiacov. Törökovci však už v budove boli a užívali 
ju v rozpore so schváleným účelom, ako butik. Klimatizácia a vzduchotechnika boli rozkradnuté alebo zničené. I v 
prípade, že by rozhodnutie Krajského súdu bolo právoplatné, pretože by bolo v súlade so zákonom doručené 
obom stranám, okupanti by sa podľa zákona nemohli zmocniť násilím. Ak je viac vlastníkov, patrí im spoločne 
každý štvorcový meter a na využití objektu sa musia buď dohodnúť, alebo o ňom musí rozhodnúť súd. K takému 
právnemu aktu nedošlo dodnes, hoci od prepadnutia objektu uplynulo už vyše päť rokov. Čudujete sa, ako je také 
bezprávie vôbec možné? Čudujete sa, ako je možné, že sa tam vlámali, zdržujú sa tam protiprávne, podnikajú 
tam protiprávne, že tam stále jednoducho sú, hoci tam nemajú čo hľadať, že si užívajú strechu nad hlavou v 
centre mesta, za ktorú nezaplatili ani korunu, len tam kradli? Veď práve o to ide, že v Rožňave je to ako na 
Divokom Západe, kde majiteľ salónu je zároveň sudcom a šerifom, a aj pohrebná služba mu patrí… 

(strana 2) 
Posúďte sami: Mestský úrad vydal okupantom v rozpore so zákonom povolenie k prevádzke, akoby im patrila 

celá budova, a spoluvlastníkovi povolenie ani nebolo dané na vedomie. Tento čin bol nezákonný hneď z troch 
dôvodov: že sa tak stalo pred vstúpením v platnosť rozsudku Krajského súdu i pred jeho vykonateľnosťou, že sa 
tak stalo bez vedomia a súhladu podielového spoluvlastníka a že bol schválený účel užívania v rozpore s 
kolaudačným rozhodnutím. Tie prvé dva dôvody napraviť nedajú, ale ten tretí už “napravený” bol: napriek 
mnohým právnym kľučkám, mnohým odvolaniam až na ministerstvo, kvôli zmene užívania budovy v rozpore s jej 
určením a v rozpore so zákonom, okupanti museli zaplatiť pokutu. Aby sa prekrylo nezákonné vydanie povolenia 
k prevádzke, mesto vydalo opäť protizákonne a opäť bez súhlasu a vedomia podielového spoluvlastníka 
povolenie k prevádzke krčmy. K porušeniu zákona došlo aj podľa názoru krajského prokurátora. Celá táto taktika, 
akokoľvek pudová a primitívna, má racionálne pozadie. Ide o to, pripraviť Ivana o možnosť tvorby zisku, pričom 
všetka finančná ťarcha je výlučne na ňom. Podľa rozsudku Okresného súdu v Rožňave je jedinou povinnou 
osobou pre splácanie dlhu Ivan Kanala. Objekt bezplatne užívajú a zisk si tam ryžujú okupanti. Nedali ani korunu 
za fasádu, ktorú užívajú, a ktorú bolo treba splatiť. Nedali ani korunu za budovu, ktorá o mesiac - dva už bude 
splatená. Nedali ani korunu za zariadenia, ktoré buď rozkradli, alebo užívajú zdarma. Okupanti idú ešte ďalej a 
teraz by chceli zadarmo získať budovu celú. Opäť je myšlienka primitívna, ale v Rožňave možná: exekútor 
siahnue na budovu z dôvodu meškania splátok úveru či inej pohľadávky, ale môže siahnuť len na polovičný 
podiel, ktorý za 200 tisíc odkúpia okupanti. Ona suma nepostačí ani na splatenie pohľadávok, takže bratovi 
zostane veľa dlhov, kým okupanti získajú zadarmo budovu, do ktorej nedali ani korunu. Za menej, než za cenu 
jednoizbového bytu a z peňazí získaných vďaka nezákonnej prevádzke. A viete, kto za tým všetkým stojí? 
Pracovníčka Mestského úradu Zuzana Mazanová, ktorá zdržuje vybavovanie sťažností, avšak rôzne povolenia 
Törökovi vystavuje na počkanie. Manžel je tiež colník a na námestí si nedávno otvorili obchod s akýmsi tovarom. 
Prednosta mesta Rožňavy Ing. František Kardoš, ktorý tvrdí, že mesto zákon neporušilo a ak áno, nech ich len 
dáme na súd. Právnička Mestského úradu JUDr. Judita Jakobejová, ktorá si pletie základné právne koncepty a 
spolu s Mazanovou tvrdí, že spoluvlastník zapísaný na liste vlastníctva nie je účastníkom konania. Dokonca tvrdí, 
že mesto žiaden zákon neporušilo, pretože súhlas podielového spoluvlastníka nie je vymenovaný ako podmienka 
udelenia súhlasu k prevádzke v zákone o obciach! Existencia a znenie zákona o správnom konaní doktorke práve 
akosi unikla… A nakoniec perlička, okupantov zastupuje komerčná právnička JUDr. Judita Gallová, manželka 
okresného prokurátora JUDr. Zola Galla, ktorému sa tak preveľmi nechce stíhať ich rôzne kriminálne výstrelky a z 
pretrvávania nezákonného stavu má jeho domácnosť nepriamo majetkový prospech… a kruh sa uzavrel. Divoký 
západ. Len tí, čo sa neštítia ničoho, majú šancu prežiť. Okupanti neurobili ani jediný krok, ktorý by bol v súlade so 
zákonom, ale napriek tomu nielenže nie sú za mrežami, ale sa im aj dobre darí. Krádež účtovných dokladov, 
hotovosti, nezákonné zabratie objektu, nezákonná zmena užívania, nezákonná päťročná prítomnosť bez súdneho 
rozhodnutia, vyhrážanie sa vraždou, napadnutie, teror a násilie, pokus o vraždu. Už tu chýba len jedno: dokonaná 
vražda. Stačí potlačiť, kde treba, a stratí sa súdny spis, iný sa na pár rokov zapotroší, trestné oznámenia sa hodia 
do koša, sťažnosti ostanú bez ozveny. Aj tak sa dá, keď sa chce. Zápisnica o dražbe, kde je ako jediný vydražiteľ 
uvedený Ivan Kanala, sa z archívu Privatizačne komisie v Spišskej Novej Vsi stratila. Má ju Ladislav Török. 

Všetko toto svedčí o veľmi závažných veciach. Keď už kriminálne živly nemusia do basy za rôznu trestnú činnosť, 
keď sa im prepečú kšefty, za ktoré príjdu o zamestnanie na colnici, ale nejdú za mreže, je to z ich hľadiska 
pokrok. Keď sa im pomôže zadarmo príjsť k budove machináciami, priečiacimi sa zákonu a morálke, už to nie sú 
len oni sami, čo sú vinní. Je to kriminogénne prostredie, kde sa strácajú základné právne referencie, kde prestáva 
platiť zákon a nastupuje chaos. Sú to staré štruktúry, ktoré sa organizujú a derú sa k moci. Celý spor o budovu, 
naťahovačky s mestom, absencia zásahu prokurátora a nechuť na mesto uvaliť prokurátorský dozor svedčia nie o 
spore o kompetencie medzi samosprávou a štátnou správou, nie o sporoch mesta proti podnikateľom, ale o spore 
inštitucionálnej mafie proti pasívnej spoločnosti. Protagonisti tohto príbehu na námestí a v novinách farizejsky 
protestovali proti bezpráviu v Markíze. V skutočnosti však už roky robia to isté v našom meste. A čo Vy? Hovoríte 



si, že proti nim človek aj tak nič nezmôže? To nie je pravda, pozrite, ako zlo prehralo voľby! A pozrite, aké voľby 
sa teraz blížia! Rozmyslite si, ktorému kandidátovi dáte hlas. Či takému, ktorý pohŕda občanom a váhou svojho 
úradu prednostu kryl neprávosti. Či takému, ktorý z nich má vo volebnom programe na prvom mieste 
rešpektovanie zákona a rešpektovanie občana. Dobre sa pozrite, či to náhodou nie sú len prázdne slová. 
Nezabudnite, čo sa tu dialo a čo sa stále deje. Tých, čo porušujú zákon, máte denne pred očami. Tí, čo dnes 
porušujú zákon v Rožňave, Vám môžu spôsobiť viac nešťastia, než tí, čo to robili v Bratislave. A dobre uvážte, či 
pôjdete utratiť svoje peniaze do podniku, kde každou korunou podporíte bezprávie a zločin.Ženeva, 14. decembra 
1998Roman Kanala 

- 
Súvisiaci blog: Slovenská advokátska komora združuje kriminálne živly, 7. marca 2018 
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BRATISLAVA - Pochod Postavme sa za slušné Slovensko sa uskutočnil dnes v Bratislave a ďalších mestách 
u nás aj v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a 
jeho priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Tentokrát bol ich 
počet ešte vyšší. 

Topky vysielali pochod Za slušné Slovensko z bratislavského Námestia SNP. 
Fotografie a videá z pochodov mimo Bratislavy nám môžete posielať na e-mailovú adresu tipy@topky.sk. 
21:21 BARDEJOV pohľadom Petra. 
20:51 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Fotogafie nám poslala Miriam, pohľad na námestie o 18.00 h. 
20:44 Masová účasť na piatkových zhromaždeniach na Slovensku ukazuje na veľmi napätú a vybičovanú 

situáciu v spoločnosti, zhodujú sa politológovia Juraj Marušiak a Michal Horský. Verejnosť tým podľa nich 
politikom rázne odkázala, že to “už takto ďalej nemôže fungovať”. “Účasťou na zhromaždeniach sa zaraďujeme 
ku krajinám vo V4, kde svoj nesúhlas v uliciach vyjadrujú desaťtisíce ľudí,” povedal Horský. 

20:40 PRAHA 
20:38 TRNAVA 
20:31 BANSKÁ BYSTRICA Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo viac ako 4000 ľudí. Je to minimálne raz 

toľko než uplynulý týždeň. Ako odznelo z tribúny, veci sa nikam nepohli, “dnes je zrejmé, že premiér a minister 
vnútra nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v uplynulý piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete”. Preto 
aktivisti pokračujú v občianskych zhromaždeniach a mienia tak robiť, kým nebudú splnené ich požiadavky. 

20:24 BRUSEL Okolo dvesto Slovákov sa stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ, 
aby sa zapojili do protestov pod názvom Podporme slušné Slovensko. Účastníci vzdali úctu zavraždenému 
novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martiny Kušnírovej a zopakovali výzvu na zabezpečenie 
medzinárodného vyšetrovania tohto zločinu. 

20:18 Zo spevu hymny na Námestí SNP v Bratislave behajú po chrbte zimomriavky. Atmosféra, ktorú 
Slovensko nezažilo od pádu komunizmu. 

20:04 SKALICA Skalici sa na zhromaždení stretlo na Námestí Slobody približne 600 ľudí, ktorí si v pokoji uctili 
pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Je rok 2018 a Slovensko sa 
ocitá na križovatke. Už nikto nepochybuje, že sa na Slovensku deje niečo zlé. Slovensko je ako dom. Je 
postavený dobre, ale chýba mu dobrý správca. Nájsť sa nám ho podarí iba vtedy, ak obnovíme dôveru jeden voči 
druhému. Až potom môžeme obnoviť dôveru v štát. Je preto nevyhnutné spolupracovať,“ prečítali vo vyhlásení 
organizátori podujatia. 

19:59 Zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej 
činnosti. Informovali o tom policajti na Facebooku.“Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom zhromaždenia 
za to, že zachovali pokoj,” povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Polícia podľa neho 
situáciu v meste stále monitoruje. 

19:58 PREŠOV Na prešovskom zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko vystúpila v piatok podvečer 
matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová z neďalekých Gregoroviec. Apelovala na vyšetrovateľov, aby našli 
skutočných vrahov dcéry Martiny Kušnírovej a jej snúbenca, novinára Jána Kuciaka. Aby vypátrali, kto za týmto 
ohavným činom stál. Poďakovala sa prítomným za spolupatričnosť v ich zármutku a požiadala verejnosť o ďalšiu 
podporu. 

19:55 ŽIAR NAD HRONOM Žiarske Námestie Matice Slovenskej zaplnili odhadom viac ako štyri stovky ľudí. 
Zapálením sviec si zároveň uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku. Na potrebu 
rozoznávať znaky manipulácie a korupcie vo svojom okolí, či zodpovedné poukazovanie nešvárov v spoločnosti 
vo svojom príhovore vyzvala pedagogička Natália Novotná. “Dúfam, že všetci, čo dnes vyšli do ulíc, sú hrdí 

http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/ONLINE-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie--Silne-okamihy--tvrdy-odkaz-ludi-politikom
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/ONLINE-Najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie--Silne-okamihy--tvrdy-odkaz-ludi-politikom


Slováci milujúci túto krajinu a naším spoločným znakom je túžba žiť v štáte, v ktorom sa dodržujú morálne 
princípy spravodlivosti a práva,” prihovorila sa prítomným. 

19:51 NITRA Približne 4000 ľudí všetkých vekových kategórií sa pripojilo v Nitre k iniciatíve Postavme sa za 
slušné Slovensko. Na zhromaždení pred budovou okresného úradu vystúpili so svojimi príhovormi zástupcovia 
spoločenského a kultúrneho života, priatelia i spolupracovníci zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. Podporu organizátorom vyslovili aj zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej absolventmi boli obidve obete vraždy. 

19:49 POPRAD Približne tisícka Popradčanov vyšla v piatok podvečer do ulíc, aby sa zúčastnila na 
zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Na Námestie sv. Egídia prišli ľudia rôzneho veku, 
spoločenského postavenia, v uliciach bolo vidieť veľa rodín s malými deťmi. “Záleží nám hlavne na budúcnosti 
nášho malého syna, aby nemusel odtiaľto utekať a my s ním. Bojíme sa toho, v akej krajine bude vyrastať. Naša 
krajina ide momentálne veľmi zlým smerom, máme veľké obavy, čo to tu bude, keď na každom kroku sa stretnete 
s korupciou,” konštatovala Popradčanka Ingrid Mlčochová. 

19:43 Pred Úradom vlády SR v Bratislave už ostalo len niekoľko desiatok ľudí, ktorí skandujú invektívy na 
premiéra Roberta Fica, jeho asistentku Máriu Troškovú aj stranu Smer. Na mieste už funguje aj doprava. K 
žiadnym incidentom pred sídlom premiéra neprišlo. 

19:42 MICHALOVCE V metropole Zemplína sa zišli na zhromaždení nielen domáci. Podľa organizátorov prišli 
túto myšlienku podporiť aj obyvatelia okolitých miest. Ich odhady sa pohybovali okolo tisícky ľudí. K mestskej 
radnici prichádzali postupne. Niektorí z nich mali v rukách aj transparenty s nápismi “do basy”, “Slovensko ovláda 
politicko-komunistická finančná mafia” alebo “budíček”. Organizátori hneď na začiatku vyzvali prítomných, aby bol 
pochod pokojný. 

19:40 BARCELONA Fotografie poslal Tomáš. 
19:38 KOŠICE Protest sa skončil niekoľko minút po 19.00 h. Ukončili ho hymnou a ľudia pokojne idú domov. 

Podľa mnohých sa vraj protestu zúčastnilo okolo 10-tisíc ľudí. Protest bol pokojný bez incidentov. 
19:36 Aj v upršanom počasí sa v Londýne zišli 400 stovky Slovákov. 
19:33 Fotografia z LEVÍC od Milana. 
19:31 TRENČÍN Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali účastníci 

zhromaždenia na Mierovom námestí v Trenčíne. Podľa jeho organizátorky Klaudie Brázdilovej sa na námestí 
vystriedalo okolo 2500 ľudí. “Apelujeme na orgány činné v trestnom konaní, aby vyšetrili vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. Vyzývame politických predstaviteľov, aby rešpektovali médiá ako základný pilier demokracie. 
Teším sa z takejto účasti, nepredpokladali sme, že príde toľko ľudí. Ale aj keby ich prišlo iba 100, má to význam,” 
doplnila Brázdilová. 

19:28 PRIEVIDZA Dva odkazy smerom k verejnosti odzneli na Námestí slobody v Prievidzi, a to “žime čestne” 
a “bojujme s konšpiráciami”. Do centra mesta si ich prišlo vypočuť viac ako 1500 ľudí všetkých vekových 
kategórií. 

19:25 ŽILINA Tisíce ľudí prišli na zhromaždenie na Mariánske námestie v Žiline. Zhromaždenie sa krátko po 
17. hodine presunulo z Mariánskeho námestia na Námestie Andreja Hlinku, kde vystúpil napríklad slovenský 
herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček či držiteľka ocenenia Biela vrana Zuzana Hlávková. Tá sa prihovorila 
najmä mladým ľuďom. „My sme ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších 
korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, 
že tráva je fialová a voda suchá,“ povedala. 

19:23 KOŠICE V Košiciach ľudia štrngajú kľúčmi a skandujú “Dosť bolo Fica!”. 
19:18 LONDÝN, KODAŇ Do ulíc vyšli aj Slováci v Londýne a Kodani. V Londýne sa pred veľvyslanectvom SR 

zhromaždilo približne 400 ľudí a protest sa začal čítaním listu od Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka, vysvetlil spoluorganizátor tamojšieho pochodu Milan Urbaník. V Kodani sa do ulíc vybralo približne 
250 Slovákov. Peter Šoka, jeden z organizátorov v dánskej metropole pri tejto príležitosti povedal, že ho “teší, ale 
zároveň mrzí takáto vysoká účasť, pretože to niečo vypovedá o našej krajine, ak z nej musia ľudia kvôli 
nevyhovujúcim podmienkam odchádzať do zahraničia”. 

19:16 Video z protestu v Bratislave. Podľa médií sa tu zišlo až 30-tisíc demonštrantov. 
19:13 DUBLIN Takéto foto nám poslal Ján. 
19:12 TRNAVA Zhruba 2500 Trnavčanov prišlo v piatok na Trojičné námestie podporiť zhromaždenie 

Postavme sa za slušné Slovensko. Míting moderovali herci trnavského divadla, úlohy sa ujal zástupca mladšej 
generácie Tomáš Vravník. Vyzval všetkých, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore, aby sa správali zodpovedne 
a vážili každé slovo. 

19:10 ROŽŇAVA Pamiatku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej si na Námestí baníkov v Rožňave počas piatkového zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné 
Slovensko uctilo približne 400 ľudí. “Myslíme si, že vyjadrenie občianskeho postoja v demokratickej krajine v 
Európskej únii je niečo také samozrejmé v situácii, ktorá je dnes na Slovensku, že sme nezaváhali ani na 
sekundu a prišlo nám to prirodzené,” uviedol spoluorganizátor zhromaždenia Radoslav Kovács. 

19:07 KOŠICE Vystúpil aj teológ Michal Havran a na mítingu prečítali list brata Jána Kuciaka - Jozefa. Vyzval 
v ňom ľudí, aby sa vydali cestou pokojnej zmeny, lebo dobro sa dá dosiahnuť iba pokojom. 

19:06 KRUPINA Vyše 200 ľudí prišlo v piatok podvečer na Svätotrojičné námestie v Krupine, aby zapálili 
sviečku za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu a vypočuli si príhovory niekoľkých ľudí, ktorí o to 
organizátorov požiadali. Na úvod miestny farár vyzval ľudí na zmierenie a pomodlil sa za zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Ľudia počas jeho príhovoru zapaľovali pri schodoch mestského 
úradu sviečky. 



19:04 “Posielam fotku z dnešného pochodu Za slušné Slovensko v Prievidzi. Odhadom bolo pritomných cca 
1000 ľudí,” napísal nám Juraj. 

18:54 ŠAĽA Svoj názor na vraždu novinára a súčasné spoločensko-politické dianie prišli vyjadriť aj ľudia v 
Šali. 

18:50 Po skončení zhromaždenia na Námestí SNP sa pred Úradom vlády SR zoskupilo niekoľko stoviek 
účastníkov, ktorí protestujú pred sídlom premiéra Roberta Fica a kričia “Do basy!” a “Dosť bolo Fica”. So sebou si 
priniesli transparenty, atmosféra je zatiaľ bez incidentov. Premiér Fico ešte dnes predpoludním po stretnutí 
Bezpečnostnej rady SR informoval, že majú informácie o možných útokoch na niektoré štátne budovy. Na 
bratislavskom Námestí slobody bolo zatiaľ počuť dva výbuchy, pravdepodobne delobuchy. 

18:49 ŽILINA Túto fotografiu nám zaslal zo služobnej cesty v Žiline čitateľ Martin. Dodal, niejemitojedno. 
18:45 SKALICA 
18:44 KOŠICE Vystúpila spisovateľka Juliana Sokolová a ubezpečila, že na vraždu Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice nikdy nezabudnú a pravda musí vyjsť najavo 
18:41 MICHALOVCE 
18:34 “Zasielam foto z BA pochodu, kedy na striebornej dodávke niekto rozbil aj predné aj zadné bočné okno. 

Stála na Kamennom pri hoteli Kyjev,” napísal nám čitateľ. 
18:19 KOŠICE “Pravda sa zabiť nedá,“ povedal v emotívnom prejave kňaz Peter Gombita a vyzval ľudí, aby 

boli pokojní. 
18:09 ŽILINA 
18:08 SKALICA 
18:07 Organizátori zhodnotili, že zhromaždenie bolo pokojné. Poprosili zúčastnených, aby sa ani na konci 

nedali vyprovokovať a pokojne sa rozišli domov. Na záver zneli slová vďaky zo strany zúčastnených 
organizátorom. “Ďakujeme,” skandoval dav. 

18:05 Bratislavské zhromaždenie Za lepšie Slovensko ukončil spevák Juraj Benetin spievaním hymny. Ľudia 
počas spievania zapli telefóny a osvetlili celé Námestie SNP. Po hymne nasledoval potlesk, ľudia opäť štrngali 
kľúčmi a skandovali “Dosť bolo Fica!” 

18.04 PRAHA Martin Poliačik zverejnil na FB foto z Prahy. Pred slovenskou ambasádou stálo asi 500 ľudí. 
18:01 MICHALOVCE 
18:00 Bývalý arcibiskup Róbert Bezák nevidí rozhnevaných, ale odhodlaných ľudí. Pozdravil Bélu Bugára, 

Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. “Pozdravujem ich. Nech 
rozmýšľajú,” povedal Bezák. Pýtal sa, či guľka do hlavy a srdca bolo posolstvo pre ostatných, aby sme sa 
nestarali. “Pýtal som sa študentov, či človek má nastaviť vlastný život pre právo, pravdu a spravodlivosť. Po chvíli 
mlčania mi povedali, že nie. Život potrebuje právo, pravdu a spravodlivosť,” povedal Bezák. “Janko a Martinka 
ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť povzbudí k životu, že smrť v 
nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti,” dodal Bezák s tým, že Kuciak s Kušnírovou sú hrdinami Slovenska. 

17:58 PREŠOV 
17:57 Bratislavská polícia úplne uzavrela pre motorové vozidlá Špitálsku, Dunajskú a Štúrovu ulicu i Kamenné 

námestie. “K úplnému uzavretiu došlo pre veľký počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na zhromaždení,” povedal 
bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Ľudia by podľa polície nemali na svoj presun využívať 
centrum mesta, radí zvoliť iné trasy. “Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky 
dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie,” uviedol Szeiff. 

17:58 PRAHA, BRNO Pochodov za slušnosť sa zúčastnili stovky ľudí v aj v susednom Česku. V Prahe si 
demonštranti, ktorí sa zišli pred budovou veľvyslanectva SR, priniesli aj transparenty so slovami: “Za naše deti, 
ktoré hľadajú pravdu za mamy.” V Brne sa pochoduje nielen za slušnosť na Slovensku, ale aj v Česku. 
“Atmosféra je plná nádeje. Zatiaľ je to pokojné, ale pokojné neznamená tiché. Je potrebné sa dôrazne ohradiť 
proti tomu, čo sa momentálne deje, či už ide o vraždu Jána Kuciaka na Slovensku alebo vyjadrenia určitých 
českých politikov voči novinárom,” uviedol jeden z organizátorov brnianskeho pochodu Dominik Levíček a dodal, 
že pod sochou Masaryka na Komenského námestí sa doposiaľ zišlo približne 300 ľudí. 

17:57 ŽIAR NAD HRONOM 
17:55 KOŠICE V Košiciach je vyše 5000 ľudí, najprv dav protestujúcich išiel od Vedeckej knižnice k Tescu a 

potom späť k Dolnej bráne. Ľudia kričia: “Do basy, do basy!” a “Dosť bolo Fica!”. Ako prvý vystúpi katolícky kňaz 
Peter Gombita. 

17:48 Silný okamih. Na pódiu sa objavila sestra zavraždeného Jána Kuciaka. “Chcem vám všetkým povedať 
jedno veľé ďakujem. Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno,” hovorí 
mladá žena. 

17:46 BANSKÁ BYSTRICA 
17:45 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi, ktorí prišli na zhromaždenie pod názvom Za slušné 

Slovensko. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. 
Najčastejšie počuť štrnganie kľúčov alebo pokrik “Odstúpiť”. Zhromaždenie sprevádzajú prísne bezpečnostné 
opatrenia. Na pokojný priebeh zhromaždenia vyzvali aj jeho organizátori. 

17:44 Všetkým, ktorí stoja na námestiach, záleží na osude tejto krajiny. Preto Mária Jasenková z organizácie 
Plamienok dnes vyšla a vystúpila na pódiu na bratislavskom Námestí SNP. “Stojím tu ako občan tejto krajiny, ako 
lekár, ktorý sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pracujem v oblasti, ktorú štát nepokrýva,” povedala. To, čo sa 
udialo v posledných týždňoch, keď zomreli dvaja nevinní a ona počula prejavy plné snahy zničiť iných, deštrukcie, 
tak sa rozhodla, že nemôže ostať ľahostajnou. “Myslím si, že táto krajina potrebuje zmenu a ja chcem a verím, že 
všetci chceme, aby ľudia túto krajinu viedli založenú na poctivosti, spravodlivosti, na hodnotách dôležitejších ako 
je moc a peniaze,” pokračovala. Prisľúbila, že svoj život bude aj ďalej stavať na hodnotách čestnosti, pracovitosti 



a ak urobí chybu, skúsi sa z nej poučiť. “Ak to urobí väčšina z nás, verím, že život v našej krajine bude 
radostnejší,” povedala. Ľud po jej prejave skandoval “Do basy!” 

17:43 NOVÉ ZÁMKY 
17:41 NITRA 
17:37 KOŠICE 
17:36 Počas prejavu Diany Majdákovej, ktorá prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie, ľudia začali 

skandovať “Hanba!” Majdáková hovorila o tom, že na Slovensku je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala 
selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne 
obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný život. Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj 
Shakespeara. “Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na dvoch môže kráčať vpred,” povedal Roth. 

17:29 PEZINOK K celoslovenským zhromaždeniam Za slušné Slovensko sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom 
námestí sa o 16:00 stretlo viac ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do 
Bratislavy. Informoval o tom Peter Vlasák z referátu vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok. 

17:25 Opatrovateľka dodala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie prežívať. Nízka nezamestnanosť nie 
je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie 
nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. Má strach z toho, že je normálne legálne 
držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych tajomstvách vie človek bez previerky. 
Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz vyšetrená. “Dokedy to tak bude?” pýtala sa. 

17:24 Slovo v Bratislave dostávajú zástupcovia zdravotných sestier, opatrovateliek a lekárov. “Koľko z vás 
migruje smerom cez Európu zo stredného Slovenska, aby prežil?” pýta sa opatrovateľka v Rakúsku Bibiana 
Kudziová.. “Čo si myslia o nás ľudia v Európe, to je vizitka našej vlády,” dodala na margo toho, že zahraniční 
klienti si doteraz o nás myslia, že nemáme doma ani žiarovku. 

17:23 TRNAVA 
17:19 Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. “Dejú sa tu 

nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme 
sa, čo bude ďalej,” povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. 
Ľudia začali skandovať “Chceme zmenu!” a “Odstúpiť!”. “Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba 
”ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť 
celú republiku,” pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci 
na svojom mieste. 

17:17 Nielen na pódiu, ale aj pod ním možno vidieť známe tváre. 
17:13 Účastníci majú pri sebe vlajky a transparenty s nápismi Za lepšie Slovensko, Smerom k záhube, All for 

Jan. Dnes vystúpia aj rečníci vrátane exkňaza Róberta Bezáka či herca Roba Rotha. 
17:10 Ľudia hromadne skandujú: Dosť bolo Fica. Na pódiu reční Štefan Hríb, ktorý povedal, že za dva týždne 

padlo veľa slov a Slovensko zistilo, že jediný extrémista nie je Marian Kotleba. Je podľa neho desivé, je to hanba, 
že konšpirácie začal šíriť aj jeden ústavný činiteľ. “Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho 
nedokončenom článku,” pokračoval Hríb a pripomenul, že Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi 
Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko 
dnes spravodlivé nie je. “Slovensko je dnes unesený, znásilnený štát. O tom bol nedokončený článok Jána 
Kuciaka,” pokračoval Hríb. 

17.05 Oficiálny program na Námestí SNP sa začal. Ľudia spoločne štrngajú kľúčmi. Na pódiu sú organizátori a 
zástupcovia študentov. Vyzvali na vyhýbanie sa výtržnostiam a dodržiavanie pokynov. 

17:03 Očakáva sa, že na Slovensku aj tentokrát zúčastní pochodov viac ako 50-tisíc ľudí. 
16:56 TRNAVA - Pochod Za slušné Slovensko sa pomaly rozbieha aj v ďalších mestách. V Trnave sa zišli 

stovky ľudí. 
16:52 Námestie SNP v Bratislave sa začína zapĺňať. 
16:45 Študenti podporujú pochod. 
16:40 Na dnešný anti-Sorosov pochod v Bratislave, ktorý organizuje strana Naj, prišlo zhruba desať ľudí. Majú 

tri transparenty s nápismi “Antisorosov pochod” a “Spomienkový pochod”. Od organizátorov zaznelo, že si 
uvedomujú tragédiu, vedia, že strana Smer-SD stratila legitimitu, ale opozícia by bola horšia, lebo v prípade jej 
nástupu hrozí nekontrolovateľná migrácia či zrušenie minimálnej mzdy. Od Michalskej brány idú cez Obchodnú 
ulicu na Hviezdoslavovo námestie. 

16:36 Za slušné Slovensko sa “postavilo” aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si 
uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň 
pochodovali za lepšie Slovensko. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková. 

16.30 Takto to vyzerá na Obchodnej ulici v Bratislave. 
15:20 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto 

založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) 
medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými 
rukami. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné 
zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno. 

15:00 Na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave okrem iných vystúpia: Šefan Hríb 
(šéfredaktor týždenníka .týždeň), Vlado Crmoman (Iniciatíva slovenských učiteľov), Bibiana Kudziová 
(opatrovateľka v Rakúsku), Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a 
občianskych kolektívov na Slovensku, Robert Roth (SND), Mária Jasenková (Plamienok), Robert Bezák (emeritný 
arcibiskup) a Juraj Benetin (spevák a architekt). 

14:50 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov. 



14:17 Šéfredaktor jediného Ultras portálu informoval, že slovenské Ultras skupiny sa na dnešný protest 
nemobilizujú, teda “včerajšie vyjadrenie prezidenta PZ SR je výmysel a netušíme, odkiaľ k takejto informácii 
prišiel”. “Prípadné nepokoje bude teda treba pripisovať inej komunite. Ktorá to podľa policajných zdrojov bude, to 
nemáme šancu ovplyvniť,” napísal Andrej Zajaček. 

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney. 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Výzva organizátorov! 
Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori 

vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny 
organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na 
akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP. 

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na 
organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu 
na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa 
slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim 
študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. “Teší nás aktivita akademického 
prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné 
teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej 
elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom 
celospoločenských zmien,” uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. 

BRATISLAVA 
BANSKÁ BYSTRICA 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
BARDEJOV 
BREZNO 
KOMÁRNO 
KOŠICE 
KRUPINA 
LEVICE 
LEVOČA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LUČENEC 
MARTIN 
NÁMESTOVO 
NITRA 
NOVÁ BAŇA 
NOVÉ ZÁMKY 
PARTIZÁNSKE 
POPRAD 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
PREŠOV 
PRIEVIDZA 
REVÚCA 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
RUŽOMBEROK 
SENICA - Pochod v Senici sa uskutoční 12. marca. 
SKALICA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

ŠAĽA 
TOPOĽČANY 
TRENČÍN 
TRNAVA 



VEĽKÝ KRTÍŠ 
VRÁBLE 
ZABUDIŠOVÁ-BOŠÁCA 
ŽIAR NAD HRONOM 
ŽILINA 
Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 
BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
HONGKONG, Hongkong (Čína) 
KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
LONDÝN, Anglicko 
MNÍCHOV, Nemecko 
NEW YORK, USA 
OBERTAUERN, Rakúsko 
ODENSE, Dánsko 
PRAHA, Česko 
REYKJAVÍK, Island 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 
TARTU, Estónsko 
VANCOUVER, Kanada 
WEYMOUTH, Anglicko 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho 

snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

49. Polícia: Mladík (33) v obchodnom centre vyhodil z vrecka konope aj 

metamfetamín! 
[09.03.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://kosice.dnes24.sk/policia-mladik-33-v-obchodnom-centre-vyhodil-z-vrecka-konope-aj-metamfetamin-
293480 

 
 

Z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a 
obchodovania s nimi obvinil vyšetrovateľ mladíka (33) zo Spišskej Novej Vsi. 

„V miestnosti bezpečnostnej služby jedného z košických obchodných centier pri prejednávaní majetkového 
priestupku, ktorého sa 33-ročný muž dopustil, do príchodu polície vyhodil z vrecka hliníkovú fóliu s obsahom 
zelenej sušiny a dve plastové uzatvárateľné vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky, ktoré neoprávnene 
prechovával,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Tá zároveň dodala, že znalec v znaleckom posudku ohodnotil zelenú sušinu ako konope s hmotnosťou 570 
mg a v prípade bielej kryštalickej látky išlo o metamfetamín o hmotnosti 620 mg, z ktorých by bolo možné pripraviť 
7 bežných jednotlivých dávok drogy, ktorá je spôsobilá po aplikovaní ovplyvniť psychiku človeka. „V tomto 
prípade obvinenému mužovi hrozí za drogovú trestnú činnosť až päť rokov vo väzení,“ doplnila krajská policajná 
hovorkyňa. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Budúce kaderníčky skrášlili pacientky v spišskonovoveskej nemocnici 
[09.03.2018; vucke.sk; 00:00; Zuzana Bobriková a TASR] 

http://kosice.dnes24.sk/policia-mladik-33-v-obchodnom-centre-vyhodil-z-vrecka-konope-aj-metamfetamin-293480
http://kosice.dnes24.sk/policia-mladik-33-v-obchodnom-centre-vyhodil-z-vrecka-konope-aj-metamfetamin-293480


 
https://web.vucke.sk/sk/novinky/buduce-kadernicky-skraslili-pacientky-spisskonovoveskej-
nemocnici.html 

 
 

Zuzana Bobriková a TASR 
Budúce kaderníčky, študentky Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi, 

spríjemnili Medzinárodný deň žien pacientkam v spišskonovoveskej nemocnici. Vo štvrtok 8. marca urobili nové 
účesy vyše dvadsiatim ženám na oddelení dlhodobo chorých, neurologickom a fyziatricko-rehabilitačnom 
oddelení. 

„Chceli sme urobiť tento deň pre pacientky trochu výnimočný, napriek tomu, že sa nachádzajú v nemocnici. 
Vytvorili sme si tak našu spoločnú oslavu sviatku žien a myslím si, že na chvíľu skutočne zabudli na svoje 
choroby. To bol náš cieľ a veľmi sa z toho tešíme,“ povedala riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková. 

Do tohto zdravotníckeho zariadenia vo štvrtok ráno zavítali tri študentky zo Strednej odbornej školy na 
Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi spolu so svojou majsterkou. Vlasy pacientok celé predpoludnie v 

spoločenských miestnostiach nemocnice strihali, česali, natáčali či tupírovali. Na hlavách im tak vytvorili moderné 
účesy. 

„Pacientky v nemocnici sme dnes česali po prvýkrát. Hoci už máme skúsenosť s domovom dôchodcov, toto 
bolo pre nás netradičné miesto a radi sme prijali pozvanie. Aj pre nás to totiž bolo výnimočné,“ podotkla majsterka 
Marcela Tkáčová 

„V nemocnici si naše študentky vyskúšali prácu po prvýkrát, ale po dobrom ohlase radi zareagujeme aj 
nabudúce. S vedením nemocnice sme sa dohodli na spolupráci nielen pri takejto príležitosti. Okrem budúcich 
kaderníčok pomôžu aj ďalší naši študenti pri údržbárskych prácach a drobných stavebných opravách. V rámci 
odbornej praxe prídu so svojimi majstrami a budú sa podieľať na prácach, ktoré sú obsahom ich učebných 
odborov. Nemocnica sa postará o materiál, my o prácu,“ dodal k spolupráci riaditeľ Strednej odbornej školy na 
Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Vasiľ Kolesár. 

[Späť na obsah] 

 
 

51. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Revúca; 20:08; Dnes24.sk] 

 
http://revuca.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-
krajine-293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Brezno Námestie Gen M R Štefánika 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/buduce-kadernicky-skraslili-pacientky-spisskonovoveskej-nemocnici.html
https://web.vucke.sk/sk/novinky/buduce-kadernicky-skraslili-pacientky-spisskonovoveskej-nemocnici.html
http://revuca.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://revuca.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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52. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Brezno; 20:08; Dnes24.sk] 

 
http://brezno.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-
krajine-293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Brezno Námestie Gen M R Štefánika 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

http://brezno.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://brezno.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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53. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Rožňava; 20:08; Dnes24.sk] 

 
http://roznava.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-
krajine-293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Brezno Námestie Gen M R Štefánika 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 

http://roznava.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://roznava.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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54. V Trnave odštartujú protesty: Prinášame program z Trojičného námestia 
[08.03.2018; dnes24.sk; Trnava; 00:00; Monika Hanigovská] 

 
http://trnava.dnes24.sk/v-trnave-zajtra-odstartuju-protesty-prinasame-program-z-trojicneho-namestia-
293403 

 
 

Malý Rím sa pridá k bratislavským organizátorom protestu Postavme sa za slušné Slovensko. Prinášame vám 
kompletný program podujatia, ktorý sa uskutoční na Trojičnom námestí. 

V Trnave sa 9. marca uskutoční protestná akcia s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Po týždni sa tak 
opäť rozhorí sviečka za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. 

Protest v Trnave organizuje Stredoškolský parlament a ďalších trinásť subjektov, vrátane Univerzitnej rady 
Trnavy. Podľa slov organizátorov, za vznikom tejto akcie nie sú členovia žiadnej politickej strany. Súčasne sa 
organizátori akcie stavajú k hodnotám novembra 1989. 

Čo požadujú 
Organizátori majú presné požiadavky. „Dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov,“ a súčasne si želajú „novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin,“ stojí vo 
verejnej výzve. 

Program v Trnave 
- 17.00 hod. úvod 
- 17.15 hod. príhovory hostí 
- 17.25 hod. krátky koncert Graeme Mark 
- 17.30 hod. #AllForJan, sviečka pre Jána a Martinu 
- 18.00 hod. ukončenie 
Usporiadatelia búdu počas protestu v Trnave rozdávať zdarma nálepky #AllForJan. 
Po celom Slovensku aj v zahraničí 
Podujatie s názvom Postavme sa za slušné Slovensko odštartuje 9. marca na viacerých miestach Slovenska. 

K výzve s vyššie uvedenými hodnotám sa pridali po Bratislave a Trnave mestá ako Nitra, Topoľčany, Banská 
Bystrica, Poprad, Žilina, Trenčín, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Nové Zámky, Skalica, Prievidza, 

Lučenec, Ružomberok, Michalovce, Partizánske, Levoča, Liptovský Mikuláš, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Žiar 
nad Hronom, Rožňava, Brezno, Rimavská Sobota, Bardejov a Revúca. 

Svetové metropoly búdu mať zastúpenie v mestách ako Londýn, Praha, Bern, Mníchov, Krakov, Berlin, 
Kaprun, Odense, Brusel, Barcelona, Kodaň, Vancouver, Paríž, Helsinki, Edinburgh, Haag. 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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55. Vo viacerých mestách budú demonštrácie za pád vlády a vyšetrenie vraždy 
[06.03.2018; omediach.com; Tlač; 13:49; Redakcia] 

 
https://www.omediach.com/tlac/12734-vo-viacerych-mestach-budu-demonstracie-za-pad-vlady-a-
vysetrenie-vrazdy 

 
 

Po desiatkach spomienkových pochodov za zavraždených mladých ľudí z minulého piatka – investigatívneho 
novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírová – sa pripravujú ďalšie demonštrácie. 

Tie sú už priamou kritikou súčasnej vlády. 
„Dnes je zrejmé, že premiér Róbert Fico a minister vnútra Róbert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 

v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,“ píšu organizátori demonštrácii 
(Katarína Nagy Pázmány, Peter Nagy, Karolína Farská a Juraj Šeliga), ktorí prehlasujú, že nie sú členmi žiadnej 
politickej strany. 

Požadujú: 
- dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 

vyšetrovateľov 
- novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a 

prepojenia na organizovaný zločin. 
Zhromaždenie budú v piatok 9. marca 2018 od cca 17:00 v Bratislave na Nám. SNP a v ďalších mestách na 

Slovensku. 
Zhromaždenia sa budú konať aj v týchto mestách: 

http://trnava.dnes24.sk/v-trnave-zajtra-odstartuju-protesty-prinasame-program-z-trojicneho-namestia-293403
http://trnava.dnes24.sk/v-trnave-zajtra-odstartuju-protesty-prinasame-program-z-trojicneho-namestia-293403
https://www.omediach.com/tlac/12734-vo-viacerych-mestach-budu-demonstracie-za-pad-vlady-a-vysetrenie-vrazdy
https://www.omediach.com/tlac/12734-vo-viacerych-mestach-budu-demonstracie-za-pad-vlady-a-vysetrenie-vrazdy


Bratislava https://www.facebook.com/events/170242843621286/ 
Nitra https://www.facebook.com/events/217208232353216/ 
Trenčín https://www.facebook.com/events/150506449098047/7/ 
Žilina https://www.facebook.com/events/183413958941506/ 
Považská Bystrica https://www.facebook.com/events/2006078326320266/ 
Košice https://www.facebook.com/events/173457280111137/ 
Banská Bystrica https://www.facebook.com/events/2001327216798098/ 
Levice https://www.facebook.com/events/281357595732539/ 
Revúca https://www.facebook.com/events/1826455470986560/ 
Spišská Nová Ves https://www.facebook.com/events/194960561104754/ 

Poprad https://www.facebook.com/events/386993298433805??ti=ia 
Liptovský Mikuláš https://www.facebook.com/events/1965278423502302/ 
Senica https://www.facebook.com/events/1695259457194513/ 
Prešov 

https://www.facebook.com/events/1912664649045211/?notif_t=plan_user_joined¬if_id=1520341243105404 
Prievidza https://www.facebook.com/events/166115764195997/ 
Praha https://www.facebook.com/events/344827749340519/ 
Berlin https://www.facebook.com/events/355241161629266/ 
Kodaň https://www.facebook.com/events/1737049999671674/ 
Londýn https://www.facebook.com/events/412348562543535/ 
Vancouver https://www.facebook.com/events/1777983112508930 
Haag https://www.facebook.com/events/339726786519445/ 
Zoznam budeme aktualizovať o pribúdajúce mestá. 
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