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Spišská Nová Ves 
 

1. Hanba pre Slovensko, zaznelo v Spišskej 
[13.03.2018; Prešovské noviny; POCHODY ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO; s. 12; MARTIN FURMANIK] 

 
 

Počet ľudí sa zdvojnásobil. Prišli asi dve tisícky. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ľudia sa zhromaždili pred budovou Reduty. 
Davu Novovešťanov sa prihovorili známe osobnosti Spišskej Novej Vsi a okolia. Na pódiu sa vystriedali 

redaktori Marek Baláž z Markízy a Matúš Gavlák z TV Joj, herci Spišského divadla Albín Medúz a Pavol Pivko či 
Ján Meľuch z Hospodárskych novín, ktorý v tomto periodiku vystriedal práve zavraždeného Jána Kuciaka po jeho 
odchode do redakcie Aktuality.sk. Hudobným vystúpením prispeli Jozef Kramár z novoveskej skupiny Smola a 
Hrušky a Martin Pižem. 

Hanba pre Slovensko vo svete 
Na pódiu, rovnako ako medzi zhromaždenými, boli muži, ženy, starí, mladí, ľudia v strednom veku a rôznych 

profesií. Spoločnou myšlienkou bola aj potreba väčšej angažovanosti spoločnosti a odhodlanie vytrvať v 
protestoch, kým súčasná vláda neodstúpi. Viacerí tiež hovorili o hanbe pre Slovensko vo svete, ktorú tento prípad 
spôsobil. S tým súvisí aj výrok Karla Kryla parafrázovaný Jozefom Kramárom, ktorý značne zarezonoval medzi 
prítomnými: „Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. Verí sa v Boha, verí sa v prírodu, verí sa v krásu, verí sa v 
myšlienku.“ Prejavy vystupujúcich sa stretli s potleskom, súhlasnými pokrikmi a štrnganím kľúčmi prítomných. Na 
záver hudobník Martin Pižem zaspieval slovenskú hymnu. Pridali sa k nemu aj ostatní ľudia. Následne sa 
zhromaždenie pokojne rozišlo. 

MARTIN FURMANIK 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Najtragickejšie železničné nešťastie na Spiši 
[13.03.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/KULTÚRA/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANÍK] 

 
 

Odohralo sa pred 65 rokmi kvôli školáckej chybe pracovníka. Vozeň sa nekontrolovateľne rútil na Spišskú 
Novú Ves. 

SPIŠ. Nehoda vlaku, ktorá sa odohrala pred 65 rokmi pri Spišskej Novej Vsi, je dnes už takmer zabudnutá. 
Spomenie si na ňu možno len niekoľko najstarších obyvateľov Spišskej Novej Vsi, Levoče a okolia. Pritom v 

čase, keď sa nešťastie stalo, udalosť rezonovala široko-ďaleko. 
Bol pondelok 9. marca 1953. Presne v ten deň pochovávali Josifa Visarionoviča Stalina. Z toho dôvodu bol v 

celom sovietskom bloku štátny smútok, Československo a Spiš nevynímajúc. Na všetkých dôležitých budovách 
viali čierne zástavy. 

V čase ukladania sovietskeho vodcu do hrobu, teda o 9.20, sa zastavila na tri minúty práca v celom štáte. 
Nepracovali ani železnice. Po týchto troch minútach sa všetko vrátilo do bežného pracovného kolobehu. Na 



samom sklonku pracovného dňa však došlo zo strany zamestnancov železníc na železničnej stanici v Levoči k 
fatálnej chybe. 

Nepodložili vozne 
Ako obvykle sa po 19. hodine večer, už za tmy, posunovali nákladné vozne. Týkalo sa to najmä vozňov s 

drevom. Guľatina mala namierené do miestnej levočskej píly odkiaľ vychádzalo spracované rezivo. Išlo o rutinnú 
činnosť, ktorú zamestnanci vykonávali nespočetne veľakrát predtým. Posunujúci rušeň odstavil na štvrtej koľaji tri 
vozne naložené guľatinou určenou na spracovanie, ako aj opracovaným rezivom. 

Vlakvedúci a sprievodca mali následne tieto vozne podložiť, aby zabránili ich posunu. Z nedbalosti to však 
neurobili. Rušeň teda zanechal spomínané tri vozne a chystal sa posunovať ďalšie. Tieto chcel po návrate na 
štvrtú koľaj pridať k prvým trom. Pritom však nárazníky súpravy do seba slabo narazili a to bol začiatok tragédie. 

Vozne sa rútili na Spišskú Novú Ves 

Kvôli tomuto slabému nárazu sa tri vozne dali samovoľne do pohybu. V krátkom čase nabrali veľkú rýchlosť a 
rútili sa po koľaji smerom na Spišskú Novú Ves. Prekvapení zamestnanci stačili len na okamih zazrieť, čo sa 

stalo, keďže vozne sa rýchlo stratili v tme. Vedeli, že nebude možné ich zastaviť. Plne obsadená Levočanka 
Práve v tom čase bol v Spišskej Novej Vsi pripravený na odchod osobný motorový vlak ľudovo prezývaný 

Levočanka, smerujúci do Levoče. Vlak bol plne obsadený desiatkami pasažierov prevažne sa vracajúcich z 
práce. V súčasnosti premáva vlak na tejto trati len na prelome júna a júla počas púte na levočskú Mariánsku horu, 
avšak v tom čase išlo o pravidelne premávajúcu linku. 

Zostávali ešte dve minúty, aby tento vlak nebol vypravený a zabránilo sa tragédii. Stačilo, ak by z Levoče 
zatelefonovali do Spišskej Novej Vsi, aby oznámili, čo sa stalo. Výpravca by následne vlak nevypustil a 

prestavením výmen by ujdené vozne nasmeroval do priestoru, kde by nikoho neohrozili. Čo je však absolútne 
nepochopiteľné, z Levoče nikto nezatelefonoval. 

Výpravca v Spišskej Novej Vsi tak o ničom nevedel a vlak vypravil. 

Posledné minúty života 
Ani cestujúci nemohli tušiť, že pred niektorými z nich sú posledné minúty života. Rušňovodič, ktorý vtedy vlak 

riadil, poznal veľmi dobre kratučkú 13-kilometrovú trať, avšak v ten osudný večer mu nebolo súdené dôjsť ani po 
prvú zastávku Harichovce. Len po dvoch kilometroch v mieste pri kaplnke Svätej Trojice spozoroval rušňovodič v 
tme zvláštny pohyb. To, že ide o oproti idúce vozne, si však uvedomil neskoro a tak nebolo v jeho silách s tým 
čokoľvek urobiť. Vlak sa v tej chvíli totiž pohyboval rýchlosťou približne 80 km za hodinu. Došlo k zrážke. 

Nemal šancu na prežitie Prvý nákladný vozeň celkom zdemoloval stanovište motorového vozňa a rušňovodič 
tak nemal žiadnu šancu na prežitie. Vzápätí aj s nákladom guľatiny vrazil do vnútra motorového vozňa medzi 
cestujúcich. Prudký náraz ich odhodil na steny, podlahu a drevené sedadlá. Skupina nákladných vozňov potom 
ešte chvíľu tlačila motorový vozeň smerom ku Spišskej Novej Vsi. Keď sa vozne zastavili, na moment ostalo 

dusivé ticho, ktoré vzápätí prehlušil krik zranených. Minúty, ktoré ich delili od príchodu zdravotníckej pomoci, sa 
im zdali ako večnosť. 

Mnohým pomôcť nedokázali 
Keď zdravotníci prišli na miesto, niektorým už pomôcť nedokázali. Na mieste zahynuli rušňovodič, avizérka 

stanice Spišská Nová Ves a sklenár z Harichoviec. Tridsiati štyria zranení, viacerí ťažko, boli prevezení do 

nemocnice v Levoči. Na následky zranení tam o niekoľko dní zomreli ešte muž a žena z Levoče. Viacerí z tých, 
ktorí prežili, utrpeli zranenia ako zlomeniny končatín, chrbtice, lebky či odtrhnutie končatiny. Mnohí tak mali 
zdravotné následky na celý život. Okrem toho ťažšie aj ľahšie zranení utrpeli traumu, z ktorej sa už nikdy 
nespamätali. 

Zodpovedali sa pred súdom 
Na miesto nešťastia sa zakrátko dostavili orgány Správy dráhy z Košíc a zástupcovia ministerstva železníc z 

Prahy, ako aj členovia kriminálneho oddelenia z Levoče, Spišskej Novej Vsi a Košíc. S odstraňovaním vozňov z 

trate sa začalo až nasledujúci deň po nehode, 10. marca 1953. Trvalo určitý čas, kým sa potom pravidelné 
vlakové spojenie medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou obnovilo. Vlakvedúci a sprievodca z levočskej stanice, 
ktorí boli okamžite po tragédii zaistení príslušníkmi Štátnej bezpečnosti, sa potom pred súdom zodpovedali z 
nedbanlivosti, spôsobenia nehody i z toho, že netelefonovali do Spišskej Novej Vsi, čím spôsobili smrť, zranenia 

a traumu mnohých ľuďom a tiež veľkú materiálnu škodu. Za to všetko si vyslúžili niekoľkoročný pobyt za mrežami. 
Najtragickejšia na Spiši 
Nehoda je doteraz najtragickejšia udalosť, ktorá sa stala na trati Spišská Nová Ves – Levoča a druhá 

najtragickejšia na Spiši. Počtom obetí ju predčila už len nehoda, ktorá sa stala necelé dva roky predtým v 
Studenom Potoku pri Veľkej Lomnici. 22. júla 1951 tam podobným spôsobom zahynulo 12 ľudí a niekoľko 
desiatok ďalších bolo zranených. Aj v tomto prípade došlo k zrážke ujdeného vozňa s druhým vozňom. 

Dnes po 65 rokoch už nič nepripomína udalosť, ktorá sa vtedy pri Spišskej Novej Vsi odohrala. Na mieste 

tragédie sa nenachádza žiadny kríž, ani iné označenie, ktoré by slúžilo ako memento pre živých a pamiatka na 
mŕtvych. Ostala už len spomienka v mysliach najstarších pamätníkov, ktorá sa raz spolu s nimi tiež pominie. 

MARTIN FURMANÍK, Múzeum Spiša 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Z Cígera či Daňa bol vyklepaný ako ratlík 
[13.03.2018; Noviny Žiarskej kotliny; Slávni športovci; s. 37; JÁN IHRACKÝ] 



 
 

Dušana Andrašovského (41) možno jednoznačne zaradiť medzi najúspešnejších hokejistov, pochádzajúcich 
zo Žiaru nad Hronom. Jeho hokejové začiatky sú spojené práve s týmto mestom: „V zime sme s otcom a 
chlapcami nosili z pivnice v kýbľoch vodu na naše mini hokejové ihrisko za garážami a tam korčuľovali do noci. 
Niekedy sme bojovali proti chlapcom z druhého dvora, tam už sa často muselo spraviť pár stehov na niekoho 
hlave, ale všetci prežili.“ hovorí Andrašovský. Netrvalo dlho a hokej začal hrávať nielen po dvoroch, ale preháňať 
sa začal aj po zimákoch. Aké úspechy si cení najviac? „Je ťažké vybrať jeden. 

Nezažil som nič svetové. Vypichol by som niekoľko momentov. Postup so Zvolenom do extraligy hneď v mojej 
prvej sezóne medzi dospelými. Potom to bol prvý reprezentačný gól v Spišskej novej Vsi proti Rusku. Veľkú 

eufóriu sme zažili, keď sme s Plzňou porazili Pardubice. My sme ako úplní outsideri išli do play-off z 8. miesta a 
podarilo sa nám ich poraziť v 7. zápase u nich doma. Samozrejme, prvý titul v Košiciach, to bolo najviac. Na 
koniec kariéry, pred vypredanou Košickou arénou, pred celou svojou rodinou a priateľmi zo Žiaru. Pamätám si, že 
som kupoval 34 lístkov (smiech),“ spomína Andrašovský. Svoje odohral i v reprezentačnom drese: „Bolo to 25 
zápasov. 

Reprezentovať bolo ako sen, keď som dostal prvú nomináciu, hneď v prvej extraligovej sezóne, myslel som si, 
že sa tréneri museli pomýliť. Keď som potom sedel v kabíne s Cígerom, Daňom, Kolníkom, Jánošom, 
Pohorelcom, Pucherom či Plavuchom, tak som bol vyklepaný ako ratlík. Škoda, že tých zápasov bolo tak málo.“ 
Ostal Dušan Andrašovský nejakým spôsobom pri hokeji dodnes? „Áno, pôsobím v malom, ale v úspešnom 
mládežníckom hokejovom klube – HC Meteor Třemošná. Pracujem tam už štvrtú sezónu ako tréner. Prešiel som 
postupne všetkými kategóriami od 3. triedy až po starší dorast. V poslednej sezóne sme s kolegom Krampolom 
postúpili s našimi mladšími dorastencami do extraligy mladšieho dorastu. Paralelne som viedol aj žiakov 5. triedy 
hrajúcich žiacku ligu. 

JÁN IHRACKÝ 
— 
Foto: 
Dušan Andrašovský 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Michalovce po 32 rokoch oslavovali titul 
[13.03.2018; Zemplínske noviny; ŠPORT; s. 32; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

Po dlhých 32 rokoch sa do Michaloviec vrátil prvoligový hokejový titul. Zemplínčania excelentne zvládli obe 
domáce finálové stretnutia proti Skalici a súperovi z ďalekého Záhoria v nich nedali žiadnu šancu. 

MICHALOVCE. V treťom zápase série triumfovali 3:0, vo štvrtom dokonca 4:0. Prvú marcovú sobotu tak na 
zrekonštruovanom štadióne pri Laborci vypukli nefalšované majstrovské oslavy. 

Magnet na tituly 
S nadľahčením môžeme napísať, že keď v októbri minulého roka striedal Miroslava Ihnačáka na lavičke Dukly 

Miroslav Chudý, tak bolo jasné, že Michalovčania budú v marci oslavovať triumf v súťaži. Skúsený lodivod je totiž 
magnetom na prvoligové tituly – pred dvoma rokmi dvíhal pohár s Novými Zámkami a vlani s Detvou. Na tieto 
úspechy nadviazal aj na Zemplíne. Dukla, ktorá po základnej časti obsadila druhú priečku za Skalicou, si v play-
off postupne poradila so Spišskou Novou Vsou, Prešovom a Skalicou. „Spišiaci boli trošku ľahší súper, zdolali 
sme ich hladko v každom zápase. Potom sme narazili na Prešov, s ktorým sme predtým nemali veľmi priaznivú 
bilanciu. V tej sérii mohol uspieť hocikto, ale my sme po postupe túžili o niečo viac a na našej strane bola aj 
väčšia kvalita, ktorá sa v rozhodujúcich chvíľach prejavila. Vo finále so Skalicou sme podali ešte lepšie výkony a 
úplne zaslúžene sme získali pohár,“ zhodnotil cestu za ligovým prvenstvom tréner Miroslav Chudý a doplnil: 
„Nielen pre mňa, ale aj pre michalovský hokej, mesto a fanúšikov je to veľký úspech, lebo titul prišiel po dlhých 
rokoch. O to viac si ho treba vážiť. Teším sa z neho o to viac, že ho prvýkrát oslavujem pred domácim publikom. 
Hokej sa hrá pre ľudí, a keď vidíte plný štadión a radosť divákov, tak je to pre vás akési zadosťučinenie.“ 

Zišla sa skvelá partia 
Ako prvý dvihol pohár nad hlavu kapitán Marek Kolba, pre ktorého to bol štvrtý titul v jeho bohatej kariére. 

Predošlé tri získal na extraligovej úrovni, dva s bratislavským Slovanom (2001/02 a 2002/03) a jeden s Košicami 
(2013/14). 

„Konečne mám aj prvenstvo v druhej najvyššej súťaži. Každý titul má pre mňa rovnakú váhu, či už by som 
vyhral Stanleyho pohár alebo českú extraligu. Je to neopísateľný pocit, keď dvihnete majstrovský pohár nad 
hlavu, a ešte dokonca ako kapitán pred vlastnými fanúšikmi,“ rozplýval sa natešený skúsený 38-ročný obranca a 
pokračoval: „Ako pri každom titule sú radosť a emócie obrovské. Sami ste to po zápase videli, ako celý štadión 
skandoval a všetci sa tešili. Bola to nádhera. Pre tieto chvíle sa robí šport.“ 

Aj ďalšia opora zadných radov Dukly Jakub Meliško zažil už viackrát majstrovské oslavy. Hoci má iba 21 
rokov, tento michalovský titul je už jeho šiesty v poradí! Predtým vyhral trikrát juniorskú súťaž (dva razy s 
Chomutovom, raz s Lone Star Brahmas), jedenkrát dorasteneckú (so Zvolenom) a ďalšie prvenstvo pridal ako 
deviatak tiež so Zvolenom. 



„Tento titul by som dal spomedzi všetkých na prvé miesto, lebo je môj premiérový v seniorskej kategórii. Opäť 
som dosiahol niečo nové, čo ma veľmi teší. Je to paráda, pre takéto chvíle sa oplatí hrať hokej,“ hovoril šťastný 
Meliško, rodák zo Žiaru nad Hronom. 

„Som neskutočne rád, že sa nám podarilo naplniť ciele a vyhrať titul. Zišla sa tu skvelá partia. Každý, od 
trénerov cez maséra až po posledného hráča išiel na doraz a úspech sa dostavil,“ doplnil bývalý mládežnícky 
reprezentant. 

V prelínačke druhýkrát 
Barážové boje o extraligu odštartuje Dukla už v piatok 16. marca na ľade Detvy. Pre Zemplínčanov to bude 

druhá účasť v prelínacej súťaži. Premiérovo sa v takomto formáte baráže predstavili ešte v sezóne 1995/96. 
Vtedy sa do prelínačky kvalifikovali zo štvrtého miesta a spolu s nimi do nej postúpili aj Spišská Nová Ves, 

Zvolen a Skalica, ktorých doplnili dvaja najhorší extraligisti Banská Bystrica a Prešov. 
Baráž sa hrala systémom každý s každým doma-vonku, takže mužstvá odohrali po desať zápasov. Miestenku 

v ďalšom ročníku najvyššej súťaže si vybojovali dva najlepšie tímy konečnej tabuľky. Vtedajší HC MEZ VTJ 
Michalovce obsadil piatu priečku s troma výhrami, jednou remízou a šiestimi prehrami, medzi elitu postúpili 
Spišská Nová Ves a Banská Bystrica. 

Teraz odohrajú východniari o dva duely viac, s každým súperom sa stretnú štyrikrát. Okrem Skalice budú mať 
dočinenia aj s Detvou a Liptovským Mikulášom. 

S akými ambíciami do playout pôjdu? „Konkrétne ciele si nekladieme. Čo má prísť, príde, pôjdeme od zápasu 
k zápasu. Musíme hrať predovšetkým kvôli ľuďom a chceme, aby ich na štadión chodilo čo najviac. Keď diváci 
vidia, že chlapci bojujú a idú na doraz, tak im zatlieskajú a to je odmena za našu prácu. Baráž určite nechceme 
iba odohrať, je to pre nás nová výzva. Uvidíme, čo prinesie,“ skonštatoval Chudý a na jeho slová nadviazal aj 
Meliško: „V baráži budeme chcieť potrápiť každého súpera. Dúfam, že prekvapíme a bude sa nám dariť.“ 

RÓBERT ANDREJOV 
— 
Foto: 
Zaplnený zimák oslavoval triumf týchto chlapcov, ktorí dosiahli najväčší úspech v novodobej histórii 

michalovského hokeja. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Najlepším športovcom Spiša je aj Michal Sabovčík 
[13.03.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 29; JANA PISARČÍKOVÁ] 

 
 

Tvrdo na sebe makajú, aby v správnom okamihu zo seba vydali všetko. Najlepší športovci Spiša za rok 2017 
sa streli v Hrabušiciach, aby si prevzali ceny. 

HRABUŠICE. V obci, ktorá je vstupnou bránou do Slovenského raja, si uctili najlepších športovcov zo Spiša. 
Medzi ocenenými nechýbal ani Michal Sabovčík, ktorý v uplynulom roku po boku Petra Hámora zdolal Dhaulagíri. 

Ceny spišskí športovci dostali vo viacerých kategóriách. Prvá boli nominácie miest a obcí, ceny sa udeľovali aj 
za fair play. Nepovšimnuté neostali ani talenty roka, špeciálnu cenu udelil predseda olympijského tímu Spiš. 
Diplomy a plakety si prezvali aj najlepší jednotlivci a najlepšie kolektívy zo Spiša. 

„45. ročník je veľmi dlhá tradícia. Som rád, že na Slovensku máme tradičné podujatia a že si dokážeme počas 
roka spomenúť práve na tých najúspešnejších športovcov. Videli sme tu talenty, mladých športovcov, trénerov a 
predovšetkým ľudí, ktorí sa športom bavia a radosť rozdávajú aj spoločnosti. Možno aj posolstvom športu je, že 
nás spája, športovci sú naozaj dobrí ľudia,“ povedal prezident slovenského olympijského výboru Anton Siekel, 
ktorý sa tiež odovzdávania zúčastnil. 

Spišský župan? 
Oceňovania sa zúčastnili aj župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ úradu 

Košického samosprávneho kraja Juraj Ďorko. „Slovenský raj je perla Slovenska, teraz to môžem povedať, keďže 
tu nie je Rastislav Trnka, že som tu ako spišský župan,“ zasmial sa Majerský. Ceny sa ušli futbalistom, 
basketbalistom, mažoretkám, ale aj menej známym športovcom. 

Ocenenie v kategórii jednotlivcov dostal aj Michal Sabovčík. Spolu s Petrom Hámorom zdolali Dhaulágirí. 
Odovzdávania sa nezúčastnil pre pracovné povinnosti. „Nestráca zmysel pre humor, ako najťažší okamih kariéry 
Michal označil, že keď vyšli hore, na horskej chate nemali pivo,“ povedal moderátor oceňovania. 

Cenu za najlepší kolektív si okrem iných prezval aj FK Noves. 
Po cenu na pódium vyšiel Karel Sedláček. Na otázku, či ho mrzí, že štart súťaže sa posúva, odpovedal: „Ja si 

myslím, že je to jedno, všetci sa tešíme na súťaž. Zápasy ukážu, aká bola zimná príprava.“ 
Putovná štafeta pre Spišskú Novú Ves 
Na záver starostka obce Jana Skokanová (KDH) odovzdala putovnú štafetu primátorovi Spišskej Novej Vsi 

Jánovi Volnému. Ďalší ročník by sa teda mal organizovať práve v Spišskej Novej Vsi. Ako ale primátor na záver 

povedal, možnosť zorganizovať oceňovanie zrejme nechajú v rukách jednej zo spišských obcí. 
JANA PISARČÍKOVÁ 
— 
Foto: 
Najlepší jednotlivci 



Talenty roka na Spiši 
Tri najlepšie športové kolektívy zo Spiša 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Sviťania sa v jari chcú odpútať z poslednej priečky 
[13.03.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 30; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

V zimnom období posilnili káder o piatich hráčov, Jambor bude mužstvo viesť už len z lavičky. 
SVIT. Hovorí sa, že pre nováčika je druhá sezóna v súťaži kritická. Tento fakt sa do bodky potvrdzuje v 

prípade futbalistov Svitu, ktorí po vydarenom uplynulom ročníku, keď obsadili konečnú štvrtú priečku, aktuálne 
nezažívajú najlepšie obdobie. 

Po masívnom letnom odchode hráčov oslabený kolektív v jesennej časti tohto treťoligového ročníka 
nezaznamenal ani jedno víťazstvo a s chudobnými troma bodmi mu patria koncové svetlá tabuľky. V zimnom 
období sa Podtatrancom podarilo káder stabilizovať a doplniť niekoľkými hráčmi. Bude to však na záchranu 
stačiť? O aktuálnej situácii v FK Svit sme sa pozhovárali s trénerom mužstva Milanom Jamborom. 

* Ako ste spokojný so zimnou prípravou? 
„Začali sme ju 20. januára a prebieha v domácich podmienkach. Máme zabezpečenú posilňovňu, telocvičňu, 

ihrisko s umelou trávou v Poprade-Veľkej a využívali sme aj okolité terény. Striedame rôzne prostredia, takže je to 
pestré. Príprava prebieha podľa plánu, dôležité je, že chlapci sú zdraví a tréningové jednotky môžu absolvovať. 
Máme však v tíme chlapcov, ktorí chodia na zmeny alebo študujú, takže niekedy tréningy museli vynechať. To je 
však v amatérskych podmienkach normálne. S prípravou teda môžem vyjadriť spokojnosť.“ 

* Na čo ste sa zamerali počas prípravného obdobia? 
„Popracovali sme na kondičnej a silovej zložke a tiež aj na zlepšení hernej stránky. Kondícii sme sa venovali v 

posilňovni a okolitých terénoch, hru sme drilovali na umelej tráve.“ 
* Čo vám ukázali prípravné zápasy? 
„Zo začiatku sme hrávali proti súperom z nižších súťaží, takže v týchto súbojoch si chlapci vedeli vytvoriť 

množstvo šancí a dokázali ich aj premieňať. Po nevydarenej jeseni sme si potrebovali vybudovať aj väčšie 
sebavedomie, čo sa nám aj podarilo. Potom prišli na rad aj silnejší protivníci. Škoda, že proti Spišskej Novej Vsi 

sme nenastúpili v kompletnom zložení. Výborný zápas sme však odohrali proti popradskej rezerve. Bol to 
otvorený duel, hralo sa horedole a s naším výkonom som bol spokojný. Vyzerá to tak, že jarnú časť v 
plánovanom termíne nezačneme, takže počas najbližšieho víkendu my sme mali ešte nastúpiť proti Spišskému 
Podhradiu.“ 

* Aké pohyby sa udiali v kádri? 
„Z mužstva odišli Michal Siman a Vladislav Šlosár. Vyzerá to tak, že ešte dvaja chlapci pôjdu niekde na 

hosťovanie. Čo sa týka príchodov, do tímu sa vrátili Arben Hazrolli a Marcel Pekarčík. Podarilo sa nám dohodnúť 
aj s Jirkom Millerom, ktorý pôsobil v nižších rakúskych súťažiach. Káder vystužili aj Dávid Weiss zo Štrby a Alex 
Guziar z Popradu. Takže dokopy prišlo päť hráčov.“ 

* Ste spokojný s doplnením kádra? 
„Vcelku áno, hoci by som si ešte vedel predstaviť nejaké posily. Predovšetkým do ofenzívy a do stredu poľa 

alebo obrany. Je tu ešte priestor niekoľko dní, takže uvidíme, či sa nám podarí ešte niekoho dotiahnuť. Ak nie, 
budeme pracovať s kádrom, ktorý máme.“ 

* Bude silnejší ako v jeseni? 
„Podľa toho, čo mi ukázali prípravné stretnutia, tak by sme mali disponovať väčšou kvalitou. Uvidíme však, 

aké to bude v majstrovskej súťaži. Iné je to v príprave, keď chlapci nehrajú pod tlakom, ako v súťažných 
zápasoch. Myslím si, že mužstvo sme vhodne doplnili. Hráčov, ktorých sme zobrali, som poznal, preto verím, že 
budú posilami.“ 

* S akými ambíciami pôjdete do jarných bojov? 
„Sme na poslednej priečke a pred nami sú dve mužstvá, na ktoré nemáme až takú veľkú bodovú stratu. 

Pokúsime sa na nich dotiahnuť a v každom zápase sa budeme snažiť podať maximálny výkon. Keď sa chceme 
zachrániť, tak potrebujeme preskočiť nejakého súpera. To je náš cieľ, chceme ísť v tabuľke vyššie.“ 

* Veríte, že už čoskoro sa dočkáte prvého víťazstva v tejto sezóne? 
„Dúfam, že dlho na neho už čakať nebudeme. Máme však veľmi ťažký žreb. Keď nebudeme hrať prvý domáci 

zápas s Krompachmi, tak ideme do Šarišských Michalian, potom hostíme Lipany a následne cestujeme do 
Vyšného Opátskeho. Na úvod sú to veľmi nároční súperi. Do každého jarného súboja však pôjdeme s tým, že 
chceme v ňom zabodovať.“ 

RÓBERT ANDREJOV 
— 
Do každého jarného súboja pôjdeme s tým, že chceme v ňom zabodovať. 
— 
Foto: 
Milana Jambora na ihrisku už v jarnej časti neuvidíme, bude už len trénerom. 

[Späť na obsah] 



 
 

7. Ako sa z pálenice stal výrobca vreckových polievok 
[13.03.2018; Sme; Slovenské potraviny; s. 6,7; Michaela Štalmach Kušnírová] 

 
 

Obsah soli vo výrobkoch bude nižší, recepty upravia 
Koľkoráz ste už prišli domov hladní s tým, že sa vám nechce alebo nestíhate variť? Na chlieb či rohlík ste 

nemali chuť, žiadalo sa vám „dať niečo teplé“ do žalúdka. Otvorili ste skrinku a vytiahli odtiaľ instantnú slepačiu 
polievku. 

Práve slepačia polievka od firmy Carpathia je napredávanejšou polievkou na Slovensku. Vyrábajú ju v 
závode, ktorý sídli priamo v meste Prievidza. 

Najskôr pálenica, potom džemy 
Závod vznikol ešte v roku 1875 a na začiatku fungoval ako pálenica, neskôr tu vyrábali marmelády a džemy. 

Dnes v ňom už po spracúvaní ovocia niet ani stopy. Od 60. rokov sa závod Carpathia úplne preorientoval na 
výrobu takzvaných dehydrovaných polievok, ktoré ľudia bežne označujú aj ako vreckové polievky. 

Ich výroba sa začína v sklade na prvom poschodí. Nachádzajú sa tu desiatky až stovky obrovských látkových 
vriec s rôznymi ingredienciami. V jednom je napríklad dehydrovaná mrkva, v druhom hrášok, korenie či cestoviny. 
V sklade to silno vonia. Ako keď vysypete vreckovú polievku do hrnca a nos vopcháte do už prázdneho obalu a 
poriadne sa nadýchnete. Jednotlivé vrecia sa povesia do prístrojov a z nich sa potom sypú jednotlivé potraviny do 
vreciek, ktoré putujú po páse o poschodie nižšie. Väčšina vriec s približne 40 druhmi dehydrovanej zeleniny je do 
skladu dovezená z iných lokálnych či zahraničných firiem. Cestoviny Carpathia odoberá od firmy Cessi zo 
Spišskej Novej Vsi. V Prievidzi sami dehydrujú len mäso, ktoré sa potom používa do produktov, napríklad do 

spomínanej slepačej či obľúbenej francúzskej polievky či do bujónov. Mäso najskôr uvaria v obrovských kotloch, 
potom ho nakrájajú, namelú a sušia v obrovskej sušičke. „V podstate ide o podobný proces, ako keď si človek 
sám doma suší ovocie,“ vysvetľuje vývojová manažérka Dagmar Spišková. Ale späť k polievkam. Potraviny sa 
teda sypú do vreciek o poschodie nižšie. Kde ich strojovo uzavrú a vytlačia dátum spotreby. Balíčky s polievkami 
ďalej putujú pásom cez nenápadnú váhu. Ak má balíček výrazne nižšiu alebo vyššiu gramáž, ako by mal mať, z 
pásu spadne do pripravenej nádoby. Ak je jeho váha správna, pokračuje ešte cez skener, kde sa kontroluje, či 
balíček neobsahuje častice, ktoré sú väčšie, ako by mali byť. Aby sa nestalo, že človek doma v polievke objaví 
napríklad kus obalu. Na proces dohliadajú, či sa doň zapájajú aj zamestnanci. Pracovníci sú oblečení v bielych 
nohaviciach a bielych tričkách. Na nohách majú biele pracovné topánky. Vlasy im chránia sieťkované čiapky. V 
ušiach majú štuple, ktoré majú ochrániť ich sluch pred poškodením, a to pre vysoký hluk v miestnosti. 

Menej soli 
Ešte predtým, ako vrecká uložia do škatúľ, naložia do áut a rozvezú do obchodov, polievky degustuje vybraná 

degustačná skupina, ktorá sa skladá z 30 ľudí. A nielen polievky, degustujú aj cestoviny či omáčky, ktoré v 
závode Carpathia vyrábajú. Ochutnávky prebiehajú vo viacerých kolách. Prvýkrát ochutnávajú samotné potraviny 
a potom aj samotnú polievku či cestoviny. Niektorí degustátori jedlo zjedia, iní ho len ochutnávajú a vypľúvajú. 
„Robíme približne 10-tisíc ochutnávok ročne,“ vysvetľuje hlavný kuchár zodpovedný za vývoj výrobkov Vladimír 
Mikuš. 

Polievku ochutnávame v kuchyni aj my. Najskôr klasickú slepačiu, ktorú ľudia dlhé roky kupujú a potom aj 
vynovenú receptúru. „Sú v nej len suroviny, ktoré zákazník pozná a bežne používa v kuchyni. Je to nový trend,“ 
vysvetľuje Mikuš. Okrem toho obsahujú nové produkty aj menej soli. Pri ochutnávke jednej aj druhej polievky za 
sebou je to hneď poznať, nová je menej slaná. Ako vysvetľuje Mikuš, podľa slovenskej legislatívy môže liter 
polievky obsahovať maximálne tisíc miligramov soli. Nestlé má svoj vlastný predpis, ktorý hovorí, že liter polievky 
môže obsahovať maximálne 800 miligramov soli. Do roku 2020 chce tento obsah znížiť až na 660 miligramov soli. 
Všetky recepty je preto teraz potrebné poupravovať. 

A čím to nahrádzajú? 
„Pridávame viac zeleniny, viac korenín a snažíme sa ich vyzdvihnúť. Ale vo všeobecnosti je dobré, aby si 

ľudia zvykali na menej soli. Robíme to postupnými krokmi. Keby sme urobili veľký skok, nemusel by byť zákazník 
spokojný,“ vysvetľuje Vladimír Mikuš. 

Pribudne linka na bujóny 
Hlavná sezóna v závode trvá približne od konca augusta až do februára. V Prievidzi v závode sa tak vyrába 

približne 600 druhov výrobkov, v objeme asi 19-tisíc ton. Veľkú časť, až 79 percent vyváža firma za hranice. Do 
Česka, Maďarska, Rumunska, Portugalska, Francúzska, ale aj USA, Mexika či Brazílie. 

V súčasnosti tvoria vreckové polievky len 16 percent domácej produkcie. Dnes už si totiž ľudia so sebou 
takmer neberú vreckové polievky na letné dovolenky ako v minulosti. Najviac (až 37 percent) sa v prievidzskom 
závode v súčasnosti vyrábajú bujóny. „Ľudia si chcú prípravu jedla zjednodušiť,“ vysvetľuje Spišková veľký 
záujem. Bujóny sa predávajú pod značkou Maggi a delia ich na mäkké a tvrdé. Najpredávanejšie sú na všetkých 
trhoch, kam firma vyváža, bujóny so slepačou príchuťou. Na Slovensku podľa Spiškovej najviac kupujeme mäkké 
bujóny. To sú také, ktoré obsahujú až 20 percent tuku. Bujónová hmota sa pri ich výrobe natlačí do stroja a ten 
potom hmotou naplní už pripravený zlatý papierový kváder. Druhý druh, takzvané tvrdé bujóny obsahujú 5 až 12 
percent tuku a vyrábajú sa naopak. Najskôr sa prášok stlačí, vytvorí sa z neho tvrdý kváder a ten potom zabalia 
do obalu. „Najviac sa predávajú v Rumunsku či Bulharsku. Aj v Taliansku ich veľa kupujú. Tam je ale recept 
trochu iný. Bujón obsahuje 5 percent olivového oleja,“ vysvetľuje Spišková. Takmer všetko je pri výrobe bujónov 



automatizované. Najviac zamestnancov sa nachádza až na konci liniek, kde buď balia hmotu do zlatého papierika 
alebo balia zlaté kvádriky do papierových škatuliek. 

Na rozdiel od ľudí, ktorí pracujú pri výrobe polievok, tu zamestnanci nepotrebujú štuple do uší. V časti 
miestnosti na výrobu bujónov sú od decembra minulého roka tri nové linky, ktoré do Prievidze presťahovali z 
rakúskeho Linzu. Na ďalších dvoch linkách sa má podľa plánu začať vyrábať od marca tohto roka. 

Význam firmy v Prievidzi sa tak v tomto roku môže ešte zvýšiť. Už dnes je napríklad z hľadiska tržieb podľa 
Finstatu 116. najväčšia spoločnosť na Slovensku. No aj napriek zväčšovaniu si spoločnosť uvedomuje svoje 
limity. Ako totiž jej zamestnanci opakovane pripomínajú: „Ich výrobky neslúžia na to, aby ich ľudia jedli každý 
deň.“ 

Michaela Štalmach Kušnírová © SME 
FOTO SME – TIBOR SOMOGYI 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Krochkajúca rozprávka 
[13.03.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

 
 

Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Klasickú krochkajúcu rozprávku zahrá v nedeľu 18. marca o 16. hodine Spišské 

divadlo. 
Rozprávku o troch ružových pupkáčoch – Ňafovi, Nifkovi a Ňufke – si môžete pozrieť v Spišskej Novej Vsi. 

Na vlastnej koži prasiatka pocítia, že postaviť si domček je oveľa dôležitejšie ako leňošiť a napchávať sa žaluďmi. 
„Taktiež im ich kvíkajúce srdiečko našepká, ako zvíťaziť nad pažravým Vĺčkom – Tĺčkom. A prekvapenie na záver 
– príde i Zajko,“ prezradili divadelníci zo Spišského divadla. 

(olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Feňuš zlatý 
[13.03.2018; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 29; png] 

 
 

Rýchlokorčuliar klubu ŠKM Akademik Prešov Jakub Feňuš (na snímke AMY) bodoval. Na 4. a 5. kole 
Slovenského pohára, ktoré sa konalo v Spišskej Novej Vsi vyhral 13-ročný pretekár kategóriu C a stal sa 

slovenským šampiónom. (png) 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Nováčik stojí pred tvrdou jarnou skúškou 
[13.03.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 31; MARIÁN DIC] 

 
 

František Jochman: „Futbalu v tomto klube sa nevenujem iba ja, ale aj moja rodina.“ 
KROMPACHY. Jedným z nováčikov tohtoročnej III. futbalovej ligy Východ je aj klub zo spišského regiónu FK 

Pokrok SEZ Krompachy. Tomu vyšla prvá polovica súťažného ročníka 2017/18 k dostatočnej spokojnosti, čo 
potvrdzuje postavenie v pokojných vodách tabuľky. Tento fakt je pre klub výbornou vzpruhou do náročnejšej 
jarnej odvety, ktorú má práve pred sebou. Z tohto hľadiska sme sa nielen o zimnej príprave, ale aj vytýčených 
cieľoch do jari pozhovárali s prezidentom krompašského klubu Františkom Jochmanom. 

* Ako by ste zhodnotili priebeh prípravného obdobia a s akými očakávaniami pôjdete do jarnej časti? 
„Príprava prebehla tak isto ako počas predchádzajúcich rokov vo vytvorených podmienkach, aké máme v 

Krompachoch k dispozícii. Išlo o kombináciu tréningov v telocvični ZŠ v Kluknave, na umelej tráve v Spišskej 
Novej Vsi a prípravných stretnutí na spomínanej umelej tráve v Spišskej Novej Vsi, Moldave nad Bodvou, 

Prešove a v Košiciach. Naším dlhoročným limitovaným faktorom je absencia kvalitnej tréningovej plochy a pokiaľ 
ma moje znalosti neklamú, tak sme v spoločnosti elitných klubov najvyššej regionálnej súťaže zrejme jediní, ktorí 
adekvátnou tréningovou plochou nedisponujú. Je to výrazný problém, ktorý nás trápi asi najviac, pretože celý 
tréningový proces všetkých našich kategórií, teda od mužov až po prípravku, čo je vyše stovka hráčov, sa v 
prevažnej miere realizuje na hlavnej hracej ploche. Všetci v klube však napriek tomuto výraznému problému stále 
pevne veríme, že by sa to konečne už tento rok mohlo aj s pomocou dotácie SFZ, mesta Krompachy a blízkych 



miestnych sponzorov zmeniť. Ak sa všetky plány podarí dotiahnuť do úspešného konca, máme úmysel z týchto 
zdrojov vybudovať nielen automatické zavlažovanie hlavnej hracej plochy spoločne s rozšírením ihriska, ale i 
rekultiváciu plochy bývalého klziska.“ 

* Naplnili hráči počas prípravy všetky vaše očakávania a požiadavky k vašej spokojnosti? 
„Na túto otázku by som odpovedal asi v dvoch rovinách. Všetci naši hráči sú buď študenti alebo zamestnanci, 

pričom niektorí z nich pracujú v robote aj so zmenovou prevádzkou. Z tohto pohľadu bolo počas prípravného 
obdobia si naivné myslieť, že ich zapojenie do tréningového procesu bude stopercentné. Ak sa k tomu navyše v 
tíme vyskytnú zranenia či choroby, v tomto prípade sa zvyklo počas zimnej prípravy stať, že nie pre všetkých 
zverencov bola táto príprava naozaj tvrdou. Druhou rovinou je úzky hráčsky káder, pričom v tomto prípade si 
musím nasypať trochu popola aj na vlastnú hlavu. Problémom u nás totiž je, že nedokážeme zapojiť do tejto 
dôležitej prípravnej fázy väčší počet hráčov. 

Vlastní odchovanci, až na pár výnimiek, o vážny futbal nemajú dostatočný záujem a hráčov z blízkeho okolia 
si jednotlivé kluby strážia ako oko v hlave, pretože ich majú tiež nedostatok. K spokojnosti mi v kádri určite 
chýbajú ešte dvaja, traja hráči a to, či bola naozaj tvrdá, kvalitná a dostatočná ukážu už najbližšie zápasy vo Svite 
a doma so Svidníkom.“ 

* Došlo vo vašom kádri aj k nejakým pohybom? 
„Z mužstva odišiel do Maďarska Matúš Stropkay a do šiestoligových Margecian prestúpil Marek Vojtek. Prvý z 

týchto hráčov v našom klube pôsobil od leta a počas jesennej časti sa bohužiaľ nestal pravou oporou tímu, ako 
sme si od jeho príchodu sľubovali. Marek popritom veľa priestoru nemal hlavne preto, že ho v tréningovom 
procese limitovalo jeho zamestnanie.“ 

* Umiestnenie po jesennej časti v pokojných vodách tabuľky predznamenáva, že vo vašom mužstve je herná 
pohoda a skvelá klíma v kádri pred odvetou. Súhlasíte s týmto názorom? 

„Súhlasím. Na druhej strane ale nesmieme dopustiť, aby sa nám to v jari mohlo vypomstiť. Každé z mužstiev 
hrá ešte o 45 bodov a z tohto hľadiska ich k úplnej istote na definitívu účinkovania aj v nasledujúcom ročníku 
potrebujeme získať minimálne pätnásť. Múdrejší budeme po úvodných dvoch jarných kolách, ak sa vzhľadom na 
aktuálne počasie odohrajú v plánovaných termínoch. Stretneme sa so súpermi pod nami a vzhľadom na tento fakt 
musíme byť v týchto zápasoch obozretní, pretože súperi nepredajú svoju kožu zadarmo.“ 

* Stojí zázemie FK Pokrok SEZ Krompachy na pevných nohách? 
„Nevlastním krištáľovú guľu, čo znamená, že do budúcnosti absolútne nevidím… Verím však, že dokážeme 

vytvoriť hráčom adekvátne podmienky a podarí sa nám zveľadiť priestory nášho štadióna. Ak sa nám tieto 
dôležité úlohy podarí naplniť, podporilo by nás to k ďalšej činnosti v našom klube. Jedným z prvoradých krokov je 
zodpovedná výchova odchovancov, ktorej chod by mal prebiehať, aby sme sa aj v našom FK mohli pochváliť 
vlastnými kvalitnými hráčmi. Taktiež dúfam, že najvyššia regionálna súťaž sa v Krompachoch udomácni a s 
pomocou mesta a miestnych sponzorov dokážeme v nej stáť na pevných nohách. Vzhľadom na to, že tento šport 
robíme najmä kvôli tomu, že ho máme radi a sme ešte do určitej miery našim predchodcom stále dlžní niečo, čo 
mu patrí. V tomto roku sa totiž náš klub dožíva úctyhodných 105 rokov.“ 

* Ako by ste celkovo zhodnotili doterajšie pôsobenie Krompách medzi regionálnou špičkou? 
„Nie som si úplne istý, či v tretej lige patríme medzi stabilnejšie tímy, keďže v nej pôsobíme ako nováčik. 

Popritom musím ešte podotknúť, že do tejto ligy sme sa nedostali vďaka priamemu postupu, pretože sme vo 
vyrovnanom boji nakoniec zaostali o jeden bod za Rožňavou. Šťastie, ktoré sa od nás odklonilo v spomínaných 
nerovných postupových bojoch, sa k nám predsa len znovu priklonilo, a to na poslednú chvíľu. Pokračovanie vo 
štvrtej lige by bolo zložitejšie, ak by nedošlo k určitým zmenám. Ide o súťaž, ktorá už ničím nenaplňovala hráčov, 
divákov či funkcionárov, ale hlavne stala sa absolútne nezaujímavou pre sponzorov. 

Podľa môjho názoru by v kraji stačila jedná štvrtá liga. Určite by stúpla na kvalite a aj na svojej atraktivite.“ 
* Dokáže byť pre váš FK veľkou motiváciou a cestou k ďalšiemu vzostupu futbalu fakt, že s druholigovou 

Spišskou Novou Vsou patríte medzi najvýznamnejšie kluby na Spiši? 
„Nepochybujem o tom, že sme aktuálne druhé najvyššie postavené futbalové mužstvo v regióne Spiša, ale 

ako som už naznačil, na zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných hráčov to nemá nijaký vplyv. Preto je pre 
nás veľmi potrebné zodpovedne i cieľavedomo pracovať pri hernom rozvoji mládežníkov. Uberať by sme sa mali 
práve týmto smerom, pretože to je jedna z ciest pre napredovanie nášho klubu. Druhou dôležitou záležitosťou pre 
nás je aj užšia spolupráca so susednými klubmi s cieľom vzájomného vyhovenia si a vytvorenia ešte kvalitnejších 
tímov, než je to doteraz. O týchto plánoch rozvoja futbalu v okolí sme sa so zástupcami klubov zhovárali a 
potešilo ma, že rovnaký názor zatiaľ zdieľa Jozef Komara zo Spišského Podhradia.“ 

* Veríte, že popularita futbalu v Krompachoch bude naďalej narastať? 
„Presne v tento vzostup pevne verím, čo ma najviac poháňa aj k tomu, aby som svoj všetok voľný čas 

predovšetkým obetoval futbalu v Krompachoch. Dodnes však veľa krompašských priaznivcov nedokáže stráviť 
fakt, že ‘koženú’ riadi rodák zo Spišských Vlách. Treba si uvedomiť, že na to, aby dokázal klub fungovať, musí ho 
riadiť viacero zanietencov a iba jeden človek to nikdy nedokáže. Bez rád, skúseností a kontaktov predsedu 
správnej rady Jána Biľa a bez podpory mesta, poslancov, sponzorov, funkcionárov, trénerov ako aj hráčov by 
nebolo čo riadiť. Tento vytvorený trend nám v súčasnosti chvalabohu skvele funguje a ja mám šťastie ešte v tom, 
že rovnako nakazení futbalom sú aj moja manželka, deti a zať. Vďaka ich pomoci a podpore je manažovanie 
nášho klubu príjemnou zábavou!“ 

MARIÁN DIC 
— 
Na to, aby futbalový klub dokázal kvalitne fungovať, musí ho riadiť viacero zanietencov a iba jeden človek to 

nikdy určite nedokáže. 
— 



Foto: 
Šéfovi krompašského futbalu Františkovi Jochmanovi (druhý zľava) pomáhajú aj deti, ktoré sú tiež „zažraté“ 

do tohto športu. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Čo vieš o hviezdach? 
[13.03.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

 
 

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v 

Spišskej Novej Vsi organizuje každoročne regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre s 

názvom Čo vieš o hviezdach? 
„Astronómia je veda, ktorej objavom vďačíme prinajmenšom za to, ako sa ľudstvo javí v celej svojej veľkosti a 

cez ktorú si človek najlepšie uvedomuje, aký je maličký.“ To je znenie slávneho výroku Georga C. Lichtenberga. V 
priestoroch Multifunkčného baníckoenergetického centra sa bude súťažiť vo vedomostiach o vesmíre. „Podujatie 
sa uskutoční 14. 3. 2018 o 8.30 hod.,“ informovala Miriama Bukovinská, odborná pracovníčka – Spišské osvetové 
stredisko v Spišskej Novej Vsi. 

Z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v 
okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. „Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná 

astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických 
prostriedkov v astronómii,“ vymenúva Bukovinská. 

Vyriešia slepú mapu hviezd 
Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre si zmerajú najprv formou otázok, 

potom historickým testom, riešiť budú aj slepú mapu hviezd a na záver sa popasujú s príkladmi a úlohami. „Víťazi 
z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať 24., 25. a 26. apríla 2018 vo Verejnej 
knižnici Jána Bocatia v Košiciach,“ uzatvára Bukovinská. 

(olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Michalovce po 32 rokoch oslavovali prvoligový titul 
[13.03.2018; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20778749/michalovce-po-32-rokoch-oslavovali-titul.html 

 
 

Hokejistov Dukly čaká prelínacia súťaž o extraligu. 
MICHALOVCE. Po dlhých 32 rokoch sa do Michaloviec vrátil prvoligový hokejový titul. 
Zemplínčania excelentne zvládli obe domáce finálové stretnutia proti Skalici a súperovi z ďalekého Záhoria v 

nich nedali žiadnu šancu. 
V treťom zápase série triumfovali 3:0, vo štvrtom dokonca 4:0. Prvú marcovú sobotu tak na zrekonštruovanom 

štadióne pri Laborci vypukli nefalšované majstrovské oslavy. 
Magnet na tituly 
S nadľahčením môžeme napísať, že keď v októbri minulého roka striedal Miroslava Ihnačáka na lavičke Dukly 

Miroslav Chudý, tak bolo jasné, že Michalovčania budú v marci oslavovať triumf v súťaži. 
Skúsený lodivod je totiž magnetom na prvoligové tituly – pred dvoma rokmi dvíhal pohár s Novými Zámkami a 

vlani s Detvou. 
Na tieto úspechy nadviazal aj na Zemplíne. Dukla, ktorá po základnej časti obsadila druhú priečku za 

Skalicou, si v play-off postupne poradila so Spišskou Novou Vsou, Prešovom a Skalicou. 
„Spišiaci boli trošku ľahší súper, zdolali sme ich hladko v každom zápase. Potom sme narazili na Prešov, s 

ktorým sme predtým nemali veľmi priaznivú bilanciu. V tej sérii mohol uspieť hocikto, ale my sme po postupe túžili 
o niečo viac a na našej strane bola aj väčšia kvalita, ktorá sa v rozhodujúcich chvíľach prejavila. Vo finále so 
Skalicou sme podali ešte lepšie výkony a úplne zaslúžene sme získali pohár,“ zhodnotil cestu za ligovým 
prvenstvom tréner Miroslav Chudý. 

„Nielen pre mňa, ale aj pre michalovský hokej, mesto a fanúšikov je to veľký úspech, lebo titul prišiel po dlhých 
rokoch. O to viac si ho treba vážiť. Teším sa z neho o to viac, že ho prvýkrát oslavujem pred domácim publikom. 
Hokej sa hrá pre ľudí, a keď vidíte plný štadión a radosť divákov, tak je to pre vás akési zadosťučinenie.“ 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20778749/michalovce-po-32-rokoch-oslavovali-titul.html


Vedenie HK Dukla Ingema pred necelým polrokom urobilo dobrý krok, keď sa rozhodlo vložiť kormidlo do rúk 
tomuto rodákovi z Krupiny. 

Trénerský harcovník vštepil mužstvu svoj rukopis. Výborne začalo pracovať v defenzíve, ešte lepšie v 
ofenzíve. 

Výsledkom toho bolo, že spomedzi všetkých prvoligistov celok najmenej gólov inkasoval a najviac ich strelil. 
Zišla sa skvelá partia 
Ako prvý dvihol pohár nad hlavu kapitán Marek Kolba, pre ktorého to bol štvrtý titul v jeho bohatej kariére. 
Predošlé tri získal na extraligovej úrovni, dva s bratislavským Slovanom (2001/02 a 2002/03) a jeden s 

Košicami (2013/14). 
„Konečne mám aj prvenstvo v druhej najvyššej súťaži. Každý titul má pre mňa rovnakú váhu, či už by som 

vyhral Stanleyho pohár alebo českú extraligu. Je to neopísateľný pocit, keď dvihnete majstrovský pohár nad 
hlavu, a ešte dokonca ako kapitán pred vlastnými fanúšikmi,“ rozplýval sa natešený skúsený 38-ročný obranca. 

„Ako pri každom titule sú radosť a emócie obrovské. Sami ste to po zápase videli, ako celý štadión skandoval 
a všetci sa tešili. Bola to nádhera. Pre tieto chvíle sa robí šport.“ 

Aj ďalšia opora zadných radov Dukly Jakub Meliško zažil už viackrát majstrovské oslavy. 
Hoci má iba 21 rokov, tento michalovský titul je už jeho šiesty v poradí. 
Predtým vyhral trikrát juniorskú súťaž (dva razy s Chomutovom, raz s Lone Star Brahmas), jedenkrát 

dorasteneckú (so Zvolenom) a ďalšie prvenstvo pridal ako deviatak tiež so Zvolenom. 
„Tento titul by som dal spomedzi všetkých na prvé miesto, lebo je môj premiérový v seniorskej kategórii. Opäť 

som dosiahol niečo nové, čo ma veľmi teší. Je to paráda, pre takéto chvíle sa oplatí hrať hokej,“ hovoril šťastný 
Meliško, rodák zo Žiaru nad Hronom. 

„Som neskutočne rád, že sa nám podarilo naplniť ciele a vyhrať titul. Zišla sa tu skvelá partia. Každý od 
trénerov cez maséra až po posledného hráča išiel na doraz a úspech sa dostavil,“ doplnil bývalý mládežnícky 
reprezentant. 

V prelínačke tretíkrát 
Barážové boje o extraligu odštartuje Dukla už v piatok 16. marca na ľade Detvy. 
Pre Zemplínčanov to bude tretia účasť v prelínacej súťaži. Premiérovo sa v takomto formáte baráže predstavili 

ešte v sezóne 1995/96. 
Vtedy sa do prelínačky kvalifikovali zo štvrtého miesta a spolu s nimi do nej postúpili aj Spišská Nová Ves, 

Zvolen a Skalica, ktorých doplnili dvaja najhorší extraligisti Banská Bystrica a Prešov. 
Baráž sa hrala systémom každý s každým doma-vonku, takže mužstvá odohrali po desať zápasov. Miestenku 

v ďalšom ročníku najvyššej súťaže si vybojovali dva najlepšie tímy konečnej tabuľky. 
Vtedajší HC MEZ VTJ Michalovce obsadil piatu priečku s troma výhrami, jednou remízou a šiestimi prehrami, 

medzi elitu postúpili Spišská Nová Ves a Banská Bystrica. 

Druhýkrát bojovali v prelínačke hneď o rok neskôr, keď takisto do nej postúpili zo štvrtého miesta. 
Hralo sa rovnakým systémom, len s tým rozdielom, že z extraligy pribudli dve mužstvá navyše, takže do nej 

postupovalo až kvarteto. 
Miestenku medzi elitou si vyslúžili Nitra, Skalica, Spišská Nová Ves a Zvolen. Michalovce obsadili šiestu 

priečku s bilanciou tri výhry, štyri remízy a sedem prehier. 
Teraz odohrajú východniari desať duelov, s každým súperom sa stretnú štyrikrát. Okrem Skalice budú mať 

dočinenia aj s Detvou a Liptovským Mikulášom. 
S akými ambíciami do play-out pôjdu? „Konkrétne ciele si nekladieme. Čo má prísť, príde, pôjdeme od zápasu 

k zápasu. Musíme hrať predovšetkým kvôli ľuďom a chceme, aby ich na štadión chodilo čo najviac. Keď diváci 
vidia, že chlapci bojujú a idú na doraz, tak im zatlieskajú a to je odmena za našu prácu. Baráž určite nechceme 
iba odohrať, je to pre nás nová výzva. Uvidíme, čo prinesie,“ skonštatoval Chudý. 

Na na jeho slová nadviazal aj Meliško: „V baráži budeme chcieť potrápiť každého súpera. Dúfam, že 
prekvapíme a bude sa nám dariť.“ 

ZASLÚŽILI SA O TITUL 
Brankári: Adam Trenčan, Roman Dzúr, Maximilián Pajpach, Martin Juríček. 
Obrancovia: Tomáš Valečko, Radek Deyl, Martin Dolgoš, Jakub Meliško, Branislav Cvengroš, Marek Kolba, 

Tomáš Rusina, Pavel Taran, Daniel Hančák, Michal Korenko, Filip Oravec. 
Útočníci: Jakub Linet, Marek Mašlonka, Oliver Jokeľ, Dominik Borov, Vladislav Solomonchak, Ľubor Balko, 

Radovan Cútt, Ivan Brezniak, Igor Halás, Roman Jaššo, Erik Piatak, Rastislav Gašpar, Radoslav Mesaroš, Lukáš 
Hvila, Ľuboš Fajčák, Ivan Fedorko, Lukáš Toma, Gabriel Vereš, Tomáš Banovský, Lukáš Hamráček, Michal 
Kabáč, František Poliaček. 

Tréneri: Miroslav Chudý, Richard Šechný, Miroslav Ihnačák, Ján Vodila. 
Vedúci mužstva: Peter Tirpák. 
Masér: Marek Jenčík. 
Lekár: Ján Dobrovolský. 
PROGRAM DUKLY V BARÁŽI 
1. kolo – piatok 16. marca o 18.00 hod.: Detva – Michalovce 
2. kolo – nedeľa 18. marca o 17.00 hod.: Skalica – Michalovce 
3. kolo – utorok 20. marca o 17.30 hod.: Michalovce – Liptovský Mikuláš 
4. kolo – piatok 23. marca o 17.30 hod.: Michalovce – Detva 
5. kolo – nedeľa 25. marca o 17.30 hod.: Michalovce – Skalica 
6. kolo – utorok 27. marca o 17.00 hod.: Liptovský Mikuláš – Michalovce 
7. kolo – piatok 30. marca o 18.00 hod.: Detva – Michalovce 



8. kolo – nedeľa 1. apríla o 17.00 hod.: Skalica – Michalovce 
9. kolo – utorok 3. apríla o 17.30 hod.: Michalovce – Liptovský Mikuláš 
10. kolo – piatok 6. apríla o 17.30 hod.: Michalovce – Detva 
11. kolo – nedeľa 8. apríla o 17.30 hod.: Michalovce – Skalica 
12. kolo – utorok 10. apríla o 17.00 hod.: Liptovský Mikuláš – Michalovce 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Najlepším športovcom Spiša je aj Michal Sabovčík 
[13.03.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Jana Pisarčíková] 
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Tvrdo na sebe makajú, aby v správnom okamihu zo seba vydali všetko. 
Športovci Spiša 
(3 fotografie) 
HRABUŠICE. V obci, ktorá je vstupnou bránou do Slovenského raja, si uctili najlepších športovcov zo Spiša 

za rok 2017. 
Medzi ocenenými nechýbal ani Michal Sabovčík, ktorý v uplynulom roku po boku Petra Hámora zdolal 

Dhaulagíri. 
Ceny spišskí športovci dostali vo viacerých kategóriách. Prvá boli nominácie miest a obcí, ceny sa udeľovali aj 

za fair play. 
Nepovšimnuté neostali ani talenty roka, špeciálnu cenu udelil predseda olympijského tímu Spiš. Diplomy a 

plakety si prezvali aj najlepší jednotlivci a najlepšie kolektívy zo Spiša. 
„45. ročník je veľmi dlhá tradícia. Som rád, že na Slovensku máme tradičné podujatia a že si dokážeme počas 

roka spomenúť práve na tých najúspešnejších športovcov. Videli sme tu talenty, mladých športovcov, trénerov a 
predovšetkým ľudí, ktorí sa športom bavia a radosť rozdávajú aj spoločnosti. Možno aj posolstvom športu je, že 
nás spája, športovci sú naozaj dobrí ľudia,“ povedal prezident slovenského olympijského výboru Anton Siekel, 
ktorý sa tiež odovzdávania zúčastnil. 

Spišský župan? 
Oceňovania sa zúčastnili aj župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ úradu 

Košického samosprávneho kraja Juraj Ďorko. 
„Slovenský raj je perla Slovenska, teraz to môžem povedať, keďže tu nie je Rastislav Trnka, že som tu ako 

spišský župan,“ zasmial sa Majerský. 
Ceny sa ušli futbalistom, basketbalistom, mažoretkám, ale aj menej známym športovcom. 
Ocenenie v kategórii jednotlivcov dostal aj Michal Sabovčík. Spolu s Petrom Hámorom zdolali Dhaulágirí. 

Odovzdávania sa nezúčastnil pre pracovné povinnosti. 
„Nestráca zmysel pre humor, ako najťažší okamih kariéry Michal označil, že keď vyšli hore, na horskej chate 

nemali pivo,“ povedal moderátor oceňovania. 
Cenu za najlepší kolektív si okrem iných prezval aj FK Noves. 
Po cenu na pódium vyšiel Karel Sedláček. Na otázku, či ho mrzí, že štart súťaže sa posúva, odpovedal: „Ja si 

myslím, že je to jedno, všetci sa tešíme na súťaž. Zápasy ukážu, aká bola zimná príprava.“ 
Putovná štafeta pre Spišskú Novú Ves 
Na záver starostka obce Jana Skokanová (KDH) odovzdala putovnú štafetu primátorovi Spišskej Novej Vsi 

Jánovi Volnému. 
Ďalší ročník by sa teda mal organizovať práve v Spišskej Novej Vsi. Ako ale primátor na záver povedal, 

možnosť zorganizovať oceňovanie zrejme nechajú v rukách jednej zo spišských obcí. 
FAKTY 
Nominácie miest a obcí 
Gelnica 
Štefan Pinčák, futbal, hokej a lyžovanie 
Helcmanovce 
Laura Svojanová, motokros 
Kluknava 
Emil Docák, Eugen Richnavský, futbal 
Margecany 
Zdenko Mascilák 
Pongrácovce 
Filip Novák, hokej 
Hrabušice 
Vladimír Bycko 
Maroš Kacvinský 
Milan Lipčák 
Ľubomír Nadžady 
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Jozef Toporcer 
Pavol Šlosár 
Ján Oravec 
Peter Popadič 
Ľuboslav Maľučký 
Slovinky 
Sabína Salová, mažoretky 
Marek Ščurko, kinológia 
Smižany 
Lenka Dominiková, hasičský šport 
Tomáš Polovka, rallye 
Spišské Vlachy 
Vladislav Palúch, triatlon, beh 
Filip Koprdák, kulturistika, fitness 
Talenty roka 
Nela Balúchová, aquatlon 
Natália Gyomraviová, atletika 
Tomáš Lasák, basketbal 
Maroš Janovčík, karate 
Sára Krivdová, karate 
Dominik Melega, atletika 
Peter Petko, športová streľba 
Petra Rusnáková, rýchlokorčuľovanie 
Vladimíra Rušinová, lyžovanie 
Veronika Šimová, športová streľba 
Cena Fair play 
Imrich Holečko, triatlon, maratón, IRON man preteky 
Vladimír Hovaňák, basketbal 
Bartolomej Ogurčák, futbal 
Cena predsedu olympijského tímu Spiš 
Martin Bartavský, vodné lyžovanie 
Alžbeta Ježíková a Václav Trnka – zrakovo hendikepovaní kolkári 
Naj kolektív 
Kadeti hokejového klubu Spišská Nová Ves 

Florbalový klub Kométa 
Futbalový klub Noves Spišská Nová Ves 

Cheeky girls – mažoretky 
Jednotlivci 
Róbert Džugan, hokej 
Dávid Filinský, futbal 
Lukáš Filip, športová streľba 
Patrícia Garčárová, atletika 
Dominik Imrich, karate 
Nora Jenčušová, triatlon, atletika, cestná cyklistika 
Matej Majerčák, basketbal 
Michal Sabovčík, horolezectvo 
Róbert Telus, kulturistika 
Zoja Zimnikovalová, karate 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Vyhlásili najúspešnejších športovcov Bardejovského okresu 
[13.03.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Juraj Ščerbík] 
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Pocta pre šediny Floriána Štefančina a Milana Stachuru. 
BARDEJOV. V športovej hale sledovalo 600 divákov korunováciu úspešných športovcov za rok 2017. 
Vyhlasovateľmi boli Mesto Bardejov, Kultúrno-spoločenské stredisko a BTV. Pri sprievodnom kultúrnom 

programe odovzdával ceny primátor Boris Hanuščak. 
Už 55. ročník tradičnej ankety o 10 najúspešnejších športovcov, tri kolektívy, talent a legendu, oživilo 

ocenenie neziskovej organizácie Fénix. 
Organizátori načreli aj do vlastnej liahne a za najlepšieho športovca vyhlásili hádzanára Dominika Kroka z 

Tatrana Prešov. Nečakane si všimli aj ďalších z iných klubov. 
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Desať jednotlivcov 
Ocenenie získalo týchto desať jednotlivcov: 
1. Dominik Krok, hádzaná, Tatran Prešov. Odchovanec MHC Bardejov v roku 2009 prestúpil do Tatrana. 

Majster Slovenska a reprezentant juniorov a mužov. 
2. Ján Velgos, silový trojboj, KSTaK Matej Bardejov. Majster európskych a svetových súťaží, držiteľ rekordov 

federácie GPC. Výnimočný silák do 17 rokov. 
3. Mária Mikolajová, futbalistka, Partizán Bardejov. Získala klubový titul majsteriek Slovenska a Slovenský 

pohár. Zo skupiny ligy majsteriek nepostúpili. Reprezentantka SR junioriek a žien. 
4. Michal Hamuľák, futbalista, Partizán Bardejov. Odchovanec Michaloviec, po jesennej časti najlepší strelec 

2. ligy so 14 gólmi a ôsme miesto v tabuľke. 
5. Ján Prokopčák, hokejista HK Spišská Nová Ves. Začínal v HC 46 Bardejov, od žiactva v Prešove. Dve 

sezóny hrá extraligu juniorov. 
6. Lenka Ratvajská, hádzanárka, ŠŠK Prešov. Odchovankyňa Handballclubu Bardejov. V Prešove majsterka 

SR mladších dorasteniek, reprezentantka do 18 rokov. 
7. Jakub Kobulnický, basketbalista BK Spišská Nová Ves. Odchovanec Kings Bardejov reprezentoval SR do 

17 rokov. Hrá ligu juniorov. 
8. Peter Kalapáč, stolný tenista, Družba Bardejov. Štvornásobný majster okresu, hrá 3. ligu mužov v čele 

tabuľky o postup. 
9. Miroslav Vanek, atlét ŠŠK JAK Bardejov. Reprezentoval SR v kategórii žiakov, majster Slovenska. 
10. Martina Cingeľová, Kickbox Bardejov. Víťazka Slovenského pohára a reprezentantka SR. 
V kategórii kolektívov boli ocenení: 
1. Futbalistky Partizána Bardejov. Majsterky 1. ligy a víťazky Slovenského pohára. V skupinovej fáze ligy 

majsteriek z štyroch klubov skončili treťom mieste. 
2. Školský športový klub J. A. Komenského. Tretí na majstrovstvách SR klubových družstiev dorastencov. 

Bronzoví aj na M SR základných škôl medzi chlapcami. 
3. Futbalisti Partizána Bardejov. Vo východnej skupine 2. ligy minulej sezóny skončili na 3. mieste. Po 

jesennej časti národnej 2. ligy im patrí 8. miesto. 
Talenty a osobnosti 
Terézia Vaneková z Judo clubu, si odniesla ocenenie ako talent roka. Bola druhá na majstrovstvách SR. 
Florián Štefančin, bývalý futbalista Partizána Bardejov. Rodák z Hertníka bol zaradený medzi športové 

legendy. 
Milan Stachura, turista n.o. Fénix a Slávia Bardejov. Za obetavú celoživotnú prácu v oblasti turistiky a 

spoznávania prírody s deťmi. 
Ocenení športovci roka 2017. (zdroj: Zlaťa Burgerová) 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Kam za kultúrou - utorok 13. marca 
[13.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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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 
20.10, Čierny Panter o 18.10, Nočná hra o 18.00, 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, EXPEDIČNÁ KAMERA 2018 o 18.00 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 - Cestovateľské kino: 
Severná Kórea o 17.00, 20.00 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 - Ešte sa to dá zachrániť o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - 

(Alžbetina 38) - O rytierovi bez koňa o 9.00, 10.30 a 14.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Škriepky na 
korze o 9.00 hod. 

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

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
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Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990); Fotografická výstava „Vznik česko-slovenských légií" (do 25. 3.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM 
(Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Leopold Horovitz - 
Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4.), Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi 
krikľavom, vernisáž o 17.00 hod. (do 27. 5.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: 
Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), 
SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj 
geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, 
energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné 
predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. 
storočí; Igráček (do 7. 4.), Natália Studenková - Studenkova art. gallery - Svet akvarelu, medzinárodná výstava 
obrazov (do 8. 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.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Pauli 
Kentošovej (do 4. 4.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické 
hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: 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, Záhrada 
umenia; 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, (prednášky) - Tatranské motívy na poštových známkach, 
História turistiky v Iglove o 16.00 hod., Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - BANÍCKO-ENERGETICKÉ 
CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása 
v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Tatry na historických fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák 
hôr (do 29. 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 - PST: Planéta tanec o 16.30 hod., Etno bubny o 17.00 hod., Roztoč to! 

o 18.00 hod., Filmový kvíz: Special KEdition o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Stretnutie s Lekármi bez 
hraníc: film & beseda o Ebole o 18.00 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 18.40, 21.00, Pračlovek o 16.40, Expedičná 
kamera 2018 o 18.00 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, ARTMAX FILMY - Nikdy si tu nebol o 18.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Lady Bird o 19.30 
hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Nikola Šuhaj o 10.00 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; CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) 
- Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, 
št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vladimír Ganaj - Archeológia maľby (do 25. 3.), 
HLAVNÁ 53: CHODBA A SUTERÉN - Versus 2017/Rozprávka a jej reflexia v súčasnom umení (do 25. 3.), 
HLAVNÁ 51: CHODBA - Janko Lehotský / Moje mladšie ja (do 25. 3.), 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.), TATRANSKÁ LOMNICA - 
GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), 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] 

 
 

16. Pohotovosť v lekárňach - utorok 13. marca 
[13.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20777234/pohotovost-v-lekarnach-utorok-13-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 
BENU, Levočská 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
Lekáreň Dr. Max, 1. mája 30 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
Lekáreň U leva, Nemocničná 2428/39 
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, M. R. Štefánika 187/177 
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Svidník 
1. 3. - 25. 3. - Medic, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
26. 3. - 31. 3. Lekáreň DANKA, MUDr. Pribulu 412/4 
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 MONIKA, SNP 3792/1 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
Lekáreň SCHNEIDER, Jána Hollého 7 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Basketbalové súťaže pokračovali 
[13.03.2018; gemer.korzar.sme.sk; Gemer Korzár / Šport v Gemeri; 00:00; Peter Podolinský] 

 
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20778734/basketbalove-sutaze-pokracovali.html 

 
 

Spoločná súťaž 1. ligy ženy a juniorky U19. 
4. kolo: BK EILAT PU Prešov – CBK Minibuseuropa Ťahanovce 64:65, BKM Bardejov voľno, ŽBK Rožňava – 

MBK Stará Turá 73:100, ŠBK Spišská Nová Ves – BO Spartak Myjava 96:40, ŠŠK Žilina-Budatín – BKŽ Levice 

60:41, MBK Ružomberok – BK ZŠ Zvolen 66:47, Young Angels Yellow KE – BK AŠK Slávia Trnava 104:51, 
Young Angels Blue KE – BK Slovan Bratislava 35:73. 

5. kolo: BK EILAT PU Prešov voľno, BKM Bardejov – CBK Minibuseuropa Ťahanovce 50:75, ŽBK Rožňava – 
BO Spartak Myjava 81:64, ŠBK Spišská Nová Ves – MBK Stará Turá 58:52, ŠŠK Žilina-Budatín – BK ZŠ Zvolen 

38:56, MBK Ružomberok – BKŽ Levice 52:30, Young Angels Yellow KE – BK Slovan Bratislava 70:77pp, Young 
Angels Blue KE – BK AŠK Slávia Trnava 61:67. 

6. kolo: BK AŠK Slávia Trnava – BK EILAT PU Prešov 62:69, BK Slovan Bratislava – BKM Bardejov 59:45, 
BKŽ Levice – Young Angels Yellow KE 29:100, BK ZŠ Zvolen – Young Angels Blue KE 56:50. MBK Stará Turá – 
ŠŠK Žilina-Budatín 95:34, BO Spartak Myjava -MBK Ružomberok 31:71, CBK Minibuseuropa Ťahanovce -ŽBK 
Rožňava 114:41, voľno ŠBK Spišská Nová Ves. 

7. kolo: BK AŠK Slávia Trnava – BKM Bardejov 37:81, BK Slovan Bratislava – BK EILAT PU Prešov 73:43, 
BKŽ Levice – Young Angels Blue KE 47:61, BK ZŠ Zvolen – Young Angels Yellow KE 52:71, MBK Stará Turá – 
MBK Ružomberok 71:51, BO Spartak Myjava – ŠŠK Žilina-Budatín 45:54, CBK Minibuseuropa Ťahanovce – ŠBK 
Spišská Nová Ves 72:53, voľno ŽBK Rožňava 

8. kolo: BK EILAT PU Prešov – ŽBK Rožňava 85:58, BKM Bardejov – ŠBK Spišská Nová Ves 49:74, ŠŠK 

Žilina-Budatín – CBK Minibuseuropa Ťahanovce 34:76, Young Angels Yellow KE – MBK Stará Turá 73:53, Young 
Angels Blue KE – BO Spartak Myjava 93:40, BK AŠK Slávia Trnava – BKŽ Levice 46:43, BK Slovan Bratislava – 
BK ZŠ Zvolen 46:39. 

9. kolo: BK EILAT PU Prešov – ŠBK Spišská Nová Ves 66:58, BKM Bardejov – ŽBK Rožňava 73:66, MBK 

Ružomberok – CBK Minibuseuropa Ťahanovce 54:66, Young Angels Yellow KE – BO Spartak Myjava 136:22, 
Young Angels Blue KE MBK Stará Turá 69:61, BK AŠK Slávia Trnava – BK ZŠ Zvolen 59:94, BK Slovan 
Bratislava – BKŽ Levice 52:36. 

10. kolo: BKŽ Levice – BK EILAT PU Prešov 51:71, BK ZŠ Zvolen – BKM Bardejov 47:42, MBK Stará Turá – 
BK AŠK Slávia Trnava 107:54, BO Spartak Myjava – BK Slovan Bratislava 19:74, CBK Minibuseuropa 
Ťahanovce – Young Angels Yellow KE 89:74, ŽBK Rožňava – ŠŠK Žilina-Budatín 83:79, ŠBK Spišská Nová Ves 

– MBK Ružomberok 54:44. 
11. kolo: BKŽ Levice – BKM Bardejov 53:45, BK ZŠ Zvolen – BK EILAT PU Prešov 61:60, MBK Stará Turá – 

BK Slovan Bratislava 68:60, BO Spartak Myjava – BK AŠK Slávia Trnava 61:50, CBK Minibuseuropa Ťahanovce 
– Young Angels Blue KE 72:70, ŽBK Rožňava – MBK Ružomberok 72:91, ŠBK Spišská Nová Ves – ŠŠK Žilina-

Budatín 54:34. 
12. kolo: BK EILAT PU Prešov – ŠŠK Žilina-Budatín 70:46, BKM Bardejov – MBK Ružomberok 72:67, Young 

Angels Yellow KE – ŽBK Rožňava 120:39, Young Angels Blue KE – ŠBK Spišská Nová Ves 55:31, BK AŠK 

Slávia Trnava – CBK Minibuseuropa Ťahanovce 41:59, BKŽ Levice – MBK Stará Turá 60:65, BK ZŠ Zvolen – BO 
Spartak Myjava 88:17. 
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13. kolo: BK EILAT PU Prešov – MBK Ružomberok 70:55, BKM Bardejov – ŠŠK Žilina-Budatín 69:45, Young 
Angels Yellow KE – ŠBK Spišská Nová Ves 76:35, Young Angels Blue KE – ŽBK Rožňava 94:51, BK Slovan 

Bratislava CBK Minibuseuropa Ťahanovce 72:49, BKŽ Levice – BO Spartak Myjava 56:61, BK ZŠ Zvolen – MBK 
Stará Turá 55:50. 

14. kolo: BKM Bardejov – MBK Stará Turá 56:64, BK EILAT PU Prešov – BO Spartak Myjava 86:25, CBK 
Minibuseuropa Ťahanovce – BKŽ Levice 73:54, ŽBK Rožňava – BK AŠK Slávia Trnava 84:62, ŠBK Spišská 
Nová Ves – BK Slovan Bratislava 72:60, ŠŠK Žilina-Budatín – Young Angels Yellow KE 25:74, MBK Ružomberok 

– Young Angels Blue KE 78:52. 
15. kolo: BK EILAT PU Prešov – MBK Stará Turá 71:60, BKM Bardejov – BO Spartak Myjava 60:40, CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce – BK ZŠ Zvolen 67:44, ŽBK Rožňava – BK Slovan Bratislava 79:93, ŠBK Spišská 
Nová Ves – BK AŠK Slávia Trnava 72:29, ŠŠK Žilina-Budatín – Young Angels Blue KE 39:74, MBK Ružomberok 

– Young Angels Yellow KE 37:79. 
17. kolo: BKM Bardejov – Young Angels Yellow KE 54:72, BK EILAT PU Prešov – Young Angels Blue KE 

60:67, MBK Ružomberok – BK AŠK Slávia Trnava 95:60, ŠŠK Žilina-Budatín – BK Slovan Bratislava 16:74, ŠBK 
Spišská Nová Ves – BKŽ Levice 81:44, ŽBK Rožňava – BK ZŠ Zvolen 74:97, CBK Minibuseuropa Ťahanovce – 

BO Spartak Myjava 94:23. 
18. kolo: BK EILAT PU Prešov – Young Angels Yellow KE 60:58, BKM Bardejov – Young Angels Blue KE 

48:57, ŠŠK Žilina-Budatín – BK AŠK Slávia Trnava 56:44, MBK Ružomberok – BK Slovan Bratislava 34:64, ŽBK 
Rožňava – BKŽ Levice 70:56, ŠBK Spišská Nová Ves – BK ZŠ Zvolen 59:46, CBK Minibuseuropa Ťahanovce – 

MBK Stará Turá 83:41. 
19. kolo: CBK Minibuseuropa Ťahanovce – BKM Bardejov 69:52, BO Spartak Myjava – ŽBK Rožňava 67:84, 

MBK Stará Turá – ŠBK Spišská Nová Ves 60:47, BK ZŠ Zvolen – ŠŠK Žilina-Budatín 73:20, BKŽ Levice – MBK 

Ružomberok 52:78, BK Slovan Bratislava – Young Angels Yellow KE 59:53, BK AŠK Slávia Trnava – Young 
Angels Blue KE 55:72. 

20. kolo: CBK Minibuseuropa Ťahanovce – BK EILAT PU Prešov 84:55, MBK Stará Turá – ŽBK Rožňava 
116:49, BO Spartak Myjava – ŠBK Spišská Nová Ves 35:82, BKŽ Levice – ŠŠK Žilina-Budatín 60:41, BK ZŠ 

Zvolen – MBK Ružomberok 74:54, BK AŠK Slávia Trnava – Young Angels Yellow KE 32:80, BK Slovan 
Bratislava – Young Angels Blue KE 53:47. 

21. kolo: BKM Bardejov – BK AŠK Slávia Trnava 20:0 Kont., BK EILAT PU Prešov – BK Slovan Bratislava 
56:62, Young Angels Blue KE – BKŽ Levice 58:41, Young Angels Yellow KE – BK ZŠ Zvolen 68:44, ŠŠK Žilina-
Budatín – BO Spartak Myjava 45:41. 

22. kolo: BK EILAT PU Prešov – BK AŠK Slávia Trnava 20:0 Kont., BKM Bardejov – BK Slovan Bratislava 
38:81, Young Angels Yellow KE – BKŽ Levice 68:39, Young Angels Blue KE – BK ZŠ Zvolen 60:46, ŠŠK Žilina-
Budatín – MBK Stará Turá 38:77, ŽBK Rožňava – CBK Minibuseuropa Ťahanovce 39:112. 

23. kolo: ŠBK Spišská Nová Ves – BK EILAT PU Prešov 64:65, ŽBK Rožňava – BKM Bardejov 55:91, CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce – MBK Ružomberok 66:46, BO Spartak Myjava – Young Angels Yellow KE 33:101, 
MBK Stará Turá – Young Angels Blue KE 63:57, BK ZŠ Zvolen – BK AŠK Slávia Trnava 131:24, BKŽ Levice – 
BK Slovan Bratislava 49:75. 

24. kolo: ŽBK Rožňava – BK EILAT PU Prešov 66:98, ŠBK Spišská Nová Ves – BKM Bardejov 41:35, CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce – ŠŠK Žilina-Budatín 82:24, MBK Stará Turá – Young Angels Yellow KE 76:86, BO 
Spartak Myjava – Young Angels Blue KE 37:96, BKŽ Levice – BK AŠK Slávia Trnava 61:43, BK ZŠ Zvolen – BK 
Slovan Bratislava 39:61. 

Tabuľka 
1. Slovan BA 22 20 2 1475:982 42 
2. YA Yellow KE 22 18 4 1773:1019 40 
3. Ťahanovce 21 19 2 1625:1037 40 
4. Zvolen 22 14 8 1405:1111 36 
5. YA Blue KE 22 13 9 1384:1187 35 
6. Prešov 21 14 7 1326:1200 35 
7. Stará Turá 20 13 7 1448:1185 33 
8. ŠBK SNV 19 12 7 1137:964 31 
9. Ružomberok 19 9 10 1138:1105 28 
10. Bardejov 21 7 14 1124:1202 28 
11. Rožňava 21 5 16 1332:1864 26 
12. Levice 21 4 17 1011:1320 25 
13. Žilina-Budatín 21 4 17 859:1410 25 
14. Trnava 22 3 19 981:1576 23 
15. Myjava 20 2 18 774:1630 22 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Dorastenci vedú v sérii 2:0 
[12.03.2018; Nitrianske noviny; s. 36; Redakcia] 

 
 



HOKEJOVy MLAĎ 
* Extraliga juniorov: Štvrťfinále - 6. zápas: Žilina - Nitra 1:4 (0:1, 1:0, 0:3), J. Štefanka, Kollár, Fominych, Buc. 

Konečný stav série: 2:4. Semifinále - 1. zápas: Nitra - Slovan 2:3 (1:0, 0:1, 1:2), 14. Fominych, 54. J. Štefanka - 
35. Šauša, 52. Mrázik, 56. Baranov. MMHK: Glosár - J. Štefanka, Rácz, Šimurda, Pupák, Matejovič, Šturdík, 
Maček, M. Hudec - Gubo, Šramaty, Buc - Múčka, Kollár, Fominych - Adamovič, Hvizdoš, Va?o - Adámik, Gorž, 
Dobrotina. Stav série: 0:1. Druhý zápas je v pondelok o 17.00 h. Hrá sa na 4 víťazné zápasy. Druhá séria: 
Trenčín - Poprad 5:2, stav série 1:0. Ďalšie termíny: 12., 16., 17. 3., príp. 20., 22., 24. 3. 

* Extraligadorastu: Štvrťfinále - 1. zápas: Nitra - L. Mikuláš 3:1 (1:0, 0:1, 2:0), Jandák, Farský, Kováč. 2. 
zápas: Nitra - L. Mikuláš 6:2 (3:0, 1:1, 2:1), Hoffmann 2, Jandák, Šípoš, Bagin, Minárik. MMHK: Beržinec - Rohaľ, 
Ratkovský, Bulák, Paduch, Socha, Hlinka, Žiak, Chrenák - Švajlen, Minárik, Bagin - Jandák, T. Štefanka, H. 
Kováč - Hoffmann, Varga, Šípoš - M. Šramaty, Gergel, Farský. Stav série: 2:0. Ďalšie termíny: 14., 15., 17. 3. Hrá 
sa na 3 víťazné zápasy. Ostatné série: Slovan - Spišská Nová Ves 3:4 sn, 7:4, stav série 1:1, Trenčín - Žilina 2:1 

p, 2:1, stav série 2:0, Poprad - Martin 3:4 sn, 6:1, stav série 1:1. 
* Kadeti - play-out: 15. kolo: Nitra - B. Bystrica 6:1 (3:0, 1:0, 2:1), Hinca 2, Sýkora, Novák, Čulák, Belák. 

Púchov - ŠKP Ba nehrali, Žilina - Trnava 4:1. 16. kolo: Nitra - B. Bystrica 3:2 (0:1, 2:1, 1:0), M. Wachal, Hinca, 
Šutovský. MMHK: Nemčič, Krehák - Belák, Sedlák, Novák, Čápek, Čulák - Hinca, Hašto, Gemmel, Kostelec, 
Šutovský, Huszár, M. Wachal, Lidik, Sýkora. Púchov - ŠKP Ba 2:0, Žilina - Trnava 3:4. 

1. Nitra 2. Trnava 3. B. Bystrica 4. ŠKP Ba 5. Žilina 6. Púchov 16 13 16 11 15 9 144 16 3 15 3 1 1 1 1 2 0 2 4 
5 9 11 12 76:32 59:49 58:42 25:50 39:62 31:53 27 23 19 9 8 6 

* ŠHT 8: Nadstavba - 17. kolo: Trenčín - Nitra 3:3 (2:1, 1:1, 0:1), Ferkodič 2, Hazucha. MMHK: D. Irsák - 
Homola, Balko, B. Kováč, Hlavačka - M. Wachal, Hazucha, Rakus, Ferkodič, L. Pánik, P. Kubis. Hoba - Trnava 
6:4, Slovan - Skalica 7:0.. 

1. Slovan 2. Trenčín 3. Nitra 4. Trnava 5. Hoba 6. Skalica 
* ŠHT 7: 
2 2 17 14 17 11 17 93 175 174 171 
Nadstavba - 17. kolo: Trenčín - Nitra 2:4 (0:4, 1:0, 1:0), O. Molnár, Král, Slažanský. MMHK: J. Irsák - 

Mihalička, Slováková, Kutnár, Černý - Hlaváč, Molnár, Král, Slažanský, Trubač, Balko, L. Kubis, M. Bíro, Jančo. 
Hoba - Trnava 7:7, Slovan - Skalica 8:3. 

1. Slovan 2. Nitra 3. Trenčín 4. Hoba 5. Trnava 6. Skalica 
* ŠHT 6: 
1 90:32 4 78:45 5 74:45 3 9 51:67 3 10 63:84 1 15 41:124 01 07 146:33 91:73 91:72 68:114 53:75 45:127 
Šinka. Skalica - Slovan 2:6, Trnava - Hoba 6:3. 
1. Trenčín 2. Nitra 3. Slovan 4. Hoba 5. Trnava 2 1 4 12 12 1 3 2 2 2 2 14 176:54 127:53 120:56 67:133 

68:150 53:165 29 29 24 8 8 4 17 14 17 13 17 11 173 173 171 
Zlaté Moravce - Hamulia 
30 24 6. Skalica 21 13 kovo 2:6 (0:2, 1:2, 1:2), Šútor, Pánik. 11 
3 kovo 6:9 (2:5, 4:0, 0:4), Feranec 3, Minár, Jancsóová, Cina.. 
32 20 18 15 9 8 17 16 17 10 17 908 177 173 173 
Nadstavba - 17. kolo: Nitra - Trenčín 2:7 (0:3, 1:2, 1:2), Sobotka, Valent. MMHK: Drlička, Prešinský - Koleno, 

P. Kratochvíl, ycs, Lukáčik, Erdei, Liko - Mlynek, Sobotka, Baláž, Valent, Trokan, Palečka, Pösinger, Benďák, 
Pindják, Pavlík. Skalica - Slovan 3:8, Trnava - Hoba 6:4. 

1. Trenčín 2. Nitra 3. Slovan 4. Hoba 5. Trnava 6. Skalica 
* ŠHT 5: 
19 3 11 2 12 0 2 2 2 8 10 11 16 111:38 107:55 82:71 70:82 72:97 41:140 30 28 17 14 12 1 17 15 17 13 17 81 

17 70 17 60 1701 
Nadstavba - 17. kolo: Nitra - Trenčín 3:8 (1:4, 2:2, 0:2), T. Chrenko 2, Komáromy. MMHK: Š. Pánik, Krčmár - 

Botka, Mada, Bajza, Cina, Kopčeková, Urban - Koiš, Krch?avý, Ambrózi, Rácz, Chrenko, P. Kováč, Ivančík, M. 
Štefanka, Komáromy, 

* II. LMŽ: 
(LO, KI) 
Dorast Nitry vedie vo štvrťfinále nad L. Mikulášom 2:0. Na snímke Alex Hoffmann a Michal Šípoš. LADISLAV 

ODRyŠKA 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Mŕtve zvieratá pri ceste 
[12.03.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Gabriela Marchevská;Jozef Dúbravský] 

 
 

Gabriela Marchevská, moderátorka: “Neďaleko spišskej obce Bystrany ktosi pri ceste vyhodil najmenej deväť 
kusov mŕtvych hospodárskych zvierat. Ich pôvod nie je známy. Uhynuté ovce a kozy sa však nachádzajú len asi 
pol kilometra od ľudských obydlí.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “V prírode neďaleko spišskej obce Bystrany nájdete čokoľvek, rôznych smetísk 
je tu viac než dosť. V poslednom čase však k nim pribudlo niečo, čo je len pre silné žalúdky. Ktosi neznámy sa tu 



zrejme v uplynulých dňoch zbavil uhynutých hospodárskych zvierat. Narátali sme ich deväť. Najbližšie k tomuto 
miestu je obce Bystrany, tamojší starosta však o ničom netušil.” 

František Žiga, starosta Bystrian: “Až teraz som sa dozvedel od vás, že niečo také tu je. V živote sa v 
Bystranoch také niečo nestalo, že by tu niekto vyhodil zvieratá.” 

Jozef Slivenský: “Záhadou je, odkiaľ sa uhynuté zvieratá pri obci Bystrany vzali. Starosta je presvedčený o 
tom, že ich tam priviezol niekto z okolia.” 

František Žiga: “Lebo v Bystranoch nikto nechová také zvieratá, prakticky nič.” 
Ján Šándor, vedúci občianskej poriadkovej služby: “To nie je pekné, že takto, no, nahádzali nám v dedine. Ja 

neviem, že ktorý to tam môže byť.” 
Jozef Slivenský: “Napriek tomu sa však obec bude musieť postarať o likvidáciu mŕtvych zvierat, hrozí totiž 

nebezpečenstvo šírenia nákazy. Niektoré z uhynutých jedincov obteká voda, ktorá následne vsakuje do 
podzemia.” 

František Žiga: “Musíme to riešiť, musíme to dať, musíme zavolať kafilérku, aby to zobrali. Neviem. Bude to 
na náklady obce.” 

Jozef Slivenský: “Na miesto nálezu prišli okrem predstaviteľa samosprávy aj príslušníci polície a veterinárny 
lekár.” 

Marcel Muránsky, veterinárny lekár: “Ťažko povedať, že odkiaľ to bolo, boli neregistrované tie ovečky. Takže 
bolo z nejakého neregistrovaného chovu.” 

Jozef Slivenský: “A tu je prvé porušenie zákona, každý, kto chová viac ako päť kusov hospodárskych zvierat, 
musí byť registrovaný. Spôsob, akým sa chovateľ uhynutých zvierat zbavil, je ďalším porušením zákona, tentoraz 
oveľa vážnejším.” 

Marcel Muránsky: “Ešte som nevidel také dačo.” 
Vyjadrenie KR PZ v Spišskej Novej Vsi, (písomné stanovisko): “Polícia na mieste vykonala prvotné 

neodkladné úkony a vec dokumentuje ako podozrenie z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi. Pri 
uvedenom trestnom čine hrozí páchateľovi trestná sadzba do dvoch rokov.” 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Chcú zastaviť hazard v meste 
[12.03.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Marie Balážová-Melníková / Stanislav Lažo] 

 
 

Stanislav Lažo, moderátor: „V Spišskej Novej Vsi prišli občianski aktivisti s iniciatívou zastaviť hazard v 

meste, inšpirovali sa Starou Ľubovňou, Levočou, Sabinovom či Galantou, tie už dali výherným automatom 
definitívnu stopku. Organizátori iniciatívy Spišská bez hazardu sú momentálne v prípravnej fáze, už teraz sa však 
ozývajú hlasy, ktoré ich aktivity spochybňujú.“ 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: „V Spišskej Novej Vsi je sedem prevádzok s hracími automatmi, z 

každého prístroja ide ročne do mestskej pokladnice približne tisíc šesťsto eur a do štátnej ďalších dvetisíc štyristo 
eur.“ 

Roman Šmida, koordinátor iniciatívy Spišská bez hazardu: „Hazard ničí osudy ľudí, kasína a herne nikdy 
neprehrávajú, prehrávajú vždy ľudia, svoje životy, svoje domovy, svoje rodiny.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Aktivisti chcú hracie automaty v Spišskej Novej Vsi stopnúť, vzniká petičný 

výbor a organizátori hľadajú dobrovoľníkov. Občianski aktivisti iniciatívy Spišská bez hazardu chcú spustiť petíciu 
už najbližšie veľkonočné sviatky, keď bude v meste čo najvyšší počet obyvateľov. Na to, aby bola petícia 
úspešná, je potrebné vyzbierať tridsať percent podpisov, no konečné slovo budú mať mestskí poslanci.“ 

Roman Šmida: „Skúsenosť naša je taká z iných miest, kde sa takisto organizovali tie petície, ak je skutočne 
takáto veľká podpora, čiže vyzbiera sa tridsať percent podpisov, to je veľmi veľká podpora v rámci mesta.“ 

Dominika Lukáčová, hovorkyňa Asociácie zábavy a hier: „Je nám nesmierne ľúto, že táto iniciatíva nevzišla od 
samotných obyvateľov mesta Spišská Nová Ves v prípade nespokojnosti, pretože práve na to petícia slúži. 

Naopak ide ju zneužívať človek s politickými ambíciami, s ušľachtilou myšlienkou pomáhať rodinám, avšak 
doteraz sa v danej problematike nijako neangažoval, až teraz v roku komunálnych volieb.“ 

Koordinátori občianskej iniciatívy Spišská bez hazardu (text v obraze): „Občiansku iniciatívu Spišská bez 
hazardu organizujú obyvatelia mesta Spišská Nová Ves, iniciatíva je apolitická, nespája sa so žiadnou stranou 

ani politickými názormi. Žiaden z predstaviteľov našej občianskej iniciatívy nebude kandidovať v komunálnych 
voľbách a ani nezastáva politickú funkciu v žiadnej politickej strane. Spolupodieľali sme sa na obmedzení hazardu 
aj iných mestách, kde boli tieto iniciatívy úspešné, za všetky spomenieme aspoň Bratislavu.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Vedenie Spišskej Novej Vsi navrhuje riešiť hazard komplexne na celom 

Slovensku.“ 
Ján voľný, primátor Spišská Nová Ves (Smer-SD): „Pokiaľ to bude len jedno mesto alebo jedna obec a 

dookola vo všetkých iných obciach budú tie automaty v prevádzkach, tak ľudia sa veľmi rýchlo veľmi ľahko 
presunú.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Zákaz hazardu bude v meste určite citlivou témou, najbližšie dni ukážu, ako sa s 
touto otázkou obyvatelia vysporiadajú.“ 

[Späť na obsah] 



 
 

21. Automatické defibrilátory pribudnú na piatich štadiónoch 
[12.03.2018; webnoviny.sk; vZdravotnictve.sk; 10:03; SITA] 

 
https://vzdravotnictve.sk/automaticke-defibrilatory-pribudnu-na-piatich-stadionoch/ 

 
 

Slovenský futbalový zväz sa rozhodol aj tento rok rozšíriť sieť automatických externých defibrilátorov na 
piatich štadiónoch. Informovala o tom spoločnosť Falck, ktorá je partnerom projektu. 

V prípade bezvedomia, spojeného so zastavením krvného obehu a dýchania, sa okrem okamžitej resuscitácie 
a privolania pomoci odporúča Európska resuscitačná rada (ERC) použiť práve defibrilátor. Najčastejšie sa 
umiestňuje v priestoroch, kde sa zdržuje väčšie množstvo ľudí, napríklad na letiskách, väčších športových či 
kultúrnych zariadeniach alebo veľkých obchodno-zábavných centrách. 

Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa preto rozhodol umiestniť ďalších päť defibrilátorov na štadiónoch 
druholigových klubov Lokomotíva Košice, Nové mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Komárno a Trebišov. 

Päť nových prístrojov, určených pre laické aj odborné poskytovanie prvej pomoci, si prevezmú zástupcovia 
SFZ 13. marca 2018. 

Infarkty postihujú aj mladých športovcov 
Ide o projekt integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám počas organizácie futbalových 

zápasov, ktorý pripravili bezpečnostný manažér SFZ Peter France v spolupráci s hlavným lekárom SFZ Pavlom 
Malovičom a spoločnosťou Falck. 

Súčasťou tohto projektu je aj preškolenie odborníkmi, ako tieto nové zdravotnícke zariadenia správne 
používať. 

“Automatický externý defibrilátor slúži na zrušenie chorobného rytmu srdca. Samotné slovo defibrilácia 
znamená zrušenie fibrilácie. Tieto defibrilátory môže obsluhovať aj laik,” uvádza záchranár Falck-u Peter Lakomý. 

Podľa bezpečnostného manažéra SFZ Petra Franceho sa srdcové infarkty u mladých športovcov začínajú 
objavovať čoraz častejšie. 

“Viaceré zdravotné incidenty počas futbalových stretnutí ukázali, že je nesmierne dôležité, aby sme 
disponovali potrebnou technikou a mali na úrovni vyškolený personál, ktorý vie, čo má v krízovej situácii robiť,” 
vysvetlil. 

https://vzdravotnictve.sk/automaticke-defibrilatory-pribudnu-na-piatic h-stadionoch/ 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Divadlo od detí a pre deti dvakrát súťažne 
[12.03.2018; vucke.sk; 00:00; Zuzana Bobriková] 

 
https://web.vucke.sk/sk/novinky/divadlo-od-deti-deti-dvakrat-sutazne.html 

 
 

Zuzana Bobriková 
V Spišskej Novej Vsi a v Ďurkove sa v tomto týždni uskutočnia dve súťažné prehliadky detskej dramatickej 

tvorivosti, mládežníckych divadiel a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti a dospelých. Vo štvrtok 15. 
marca sa stretnú mladí divadelníci z okresu Košice okolie v Ďurkove. Vo štvrtok a piatok 15. a 16. marca kolektívy 
z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica a metropole Spiša. 

Na obdivoch regionálnych prehliadkach budú detské divadelné súbory súťažiť o postup na 22. ročník krajskej 
postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti 
Detské divadelné Košice. Tá sa uskutoční 13. a 14. apríla 2018 v Košiciach. 

Divadelný Ďurkov pre Košice - okolie 
Už 18. ročník súťaže Divadelný Ďurkov pripravilo Kultúrne centrum Abova (organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK) v spolupráci s obcou Ďurkov a tamojšou základnou školou. Vo štvrtok 15. marca od 9.hodiny 
bude v Kultúrnom dome v Ďurkove účinkovať osem divadelných súborov z okresu Košice – okolie s jedenástimi 
inscenáciami. 

Detský divadelný súbor Centra voľného času CVrČek z Moldavy nad Bodvou prihlásil tri inscenácie: O 
stratenej mačičke, Zvieratká na Vianoce, Medovníkový domček. Detský dramatický krúžok z Nového Salaša 
ponúkne dve hry: Legenda o svätej Dorote, Diamantová svadba. Hanišťatá zo ZŠ v Haniske uvedú inscenáciu Vlk 
a kozliatka, ZUŠkari zo ZUŠ Moldava nad Bodvou Tajomstvá Janky a Danky. Detský divadelný súbor Regetka z 
Ruskova ponúkne inscenáciu Ty si ale drevo!, Detský divadelný súbor zo ZŠ s MŠ Bidovce Vianočnú koledu, 
DDS Červené maky zo ZŠ Kecerovce hru Na mesiac a späť a domáci Detský divadelný súbor Ďurko zo ZŠ 
Ďurkov Školskú vílu. 

Z rozprávky do rozprávky pre Spiš 

https://vzdravotnictve.sk/automaticke-defibrilatory-pribudnu-na-piatich-stadionoch/
https://web.vucke.sk/sk/novinky/divadlo-od-deti-deti-dvakrat-sutazne.html


Z rozprávky do rozprávky má názov regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, na ktorej 
diváci uvidia osem divadelných predstavení v podaní detských dramatických kolektívov zo spišského regiónu. Už 
tradične bude v priestoroch Spišského divadla vo štvrtok 15. marca a v piatok 16.marca od 9. hodiny. Prehliadku 
pripravili dve kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja - Spišské osvetové stredisko a Spišské divadlo. 

Vo štvrtok divákov potešia Tri prasiatka od Divadielka pri ZŠ a MŠ Poráč, Poplašná správa Divadelného 
súboru Len tak pri ZUŠ Smižany, ale aj inscenácia Ak uhádneš moje meno v podaní školského divadelného klubu 
Markušovce a To keď ja som bola v tvojom veku… v podaní Studio 12+20 pri ZUŠ Spišská Nová Ves. V piatok 

16. marca začne prehliadku divadelný súbor OUVEX SZUŠ Prakovce s hrou Kvet Ježko, po ňom Veľké maličkosti 
predstaví hudobno-dramatický krúžok pri ZŠ a MŠ Helcmanovce a Denník Lionela Muchu 2 otvorí Studio 12+20 
ZUŠ Spišská Nová Ves. 

Inscenácie divadelných kolektívov zo Spiša môžu byť tohto roku iné, odvážnejšie„ dokonalejšie, pretože ich 
tvorcovia spolupracovali pri realizácii so skúsenými lektormi detskej dramatiky. Podarilo sa to vďaka projektu 
Spišského osvetového strediska „Prídem autobusom“, ktorý podporil Fondu na podporu umenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. AKTUALIZUJEME: Jano a Martina: Toto sa u nás deje … 
[12.03.2018; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 12. marca 2018 0 0 681 

zhliadnutí] 

 
https://www.dalito.sk/jaktualizujeme-jano-a-martina-toto-sa-u-nas-deje/ 

 
 

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) 

SPOLU | Most nesmie pristúpiť na hru, že Kaliňákov odchod niečo rieši 
Každý dnes vie, že odchodom Roberta Kaliňáka sa nič nezmení. Je to dnes už len cynická ponuka pre Most-

Híd, kde SMER hovorí „Poďme spolu predstierať, že sa vyriešil problém zavraždeného novinára, talianskej mafie 
v blízkosti premiéra a obrovskej korupcie. Potom sa šokovaný a znechutený národ možno vzdá snahy o skutočnú 
zmenu.” 

Slovensko je na križovatke a je zodpovednosťou každého poslanca NR SR a člena vlády, ktorým smerom sa 
vydáme. Vyzývame týmto všetkých predstaviteľov strany Most-Híd, aby na hru SMERu nepristúpili. S Ficom už 
nie je možné vládnuť, je ho možné len vymeniť. 

Miroslav Beblavý 
Politológ: Odchod R. Kaliňáka je ako keď treba niečo vyhodiť z padajúceho… 
Bratislava 12. marca (TASR) – Odstúpenie ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) je vyslovene 

vynúteným krokom, posledným pokusom o záchranu vlády. Myslí si to politológ Rastislav Tóth, ktorý pripomína, 
že Kaliňákova rezignácia mala prísť oveľa skôr. „Teraz to skôr pripomína situáciu, keď balón klesá a vy už naozaj 
potrebujete niečo vyhodiť, aby ste nepadli,“ opisuje Tóth. Je presvedčený, že ak by ku Kaliňákovej demisii prišlo 
pred niekoľkými mesiacmi, dôvera vlády i premiéra Roberta Fica vo verejnosti by bola neporovnateľne vyššia. 
Tóth je presvedčený, že v tejto situácii, ani po Kaliňákovej rezignácii, sa z koalície nevytratí napätie. „Bude 
záležať na krokoch Mosta-Híd v budúcnosti, táto strana je totiž teraz tou, na ktorej závisí existencia vlády,“ 
pripomenul politológ. Ďalší vývoj a rokovania, no i tvrdosť postoja bugárovcov podľa neho určia, či bude za 
Kaliňákovou rezignáciou nasledovať ďalšie a či sa dotknú aj ministrov – nominantov iných strán. Politológ Ján 
Baránek takisto v otázke budúcnosti koalície prisudzuje dôležitosť ďalšiemu vývoju a postoju Mosta-Híd. 
„Kaliňákovým odstúpením je akoby formálne naplnená ich požiadavka s predpokladom, že nový minister či 
ministerka odvolajú aj policajného prezidenta. Ale ukáže sa, ako to bude v praxi a či toto bude v súčasnej situácii 
stačiť napríklad Lucii Žitňanskej, alebo Františkovi Šebejovi, či ďalším z klubu Most-Híd,“ upozornil. Súhlasí s tým 
aj Darina Malová z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, ktorá si 
myslí, že v Moste-Híd pôjde o individuálne rozhodnutia. „Pre niektorých to bude veľmi ťažké rozhodovanie, 
pretože viacerí riešia či vôbec budú spájať svoju politickú i osobnú budúcnosť s touto vládou,“ uviedla 
politologička. Či sa personálne výmeny môžu dotknúť aj Mosta-Híd, v súvislosti so vznesenou iniciatívou 
podpredsedu SNS Antona Hrnka, ktorý naznačil, že by národniari mohli požadovať odchod ministerky 
spravodlivosti Lucie Žitňanskej, si Baránek nemyslí, že je to až také „horúce“. Argumentuje tým že aj vo vnútri 
SNS ide o osamotený hlas podpredsedu Hrnka. „Vnímam to skôr ako jeho politický marketing, ako naznačenie, 
čo by mohla SNS žiadať. No nemyslím si, že by SNS chcela komplikovať situáciu takouto požiadavkou,“ uviedol 
Baránek. Rovnako to vníma aj Malová. „Ministerka Žitňanská nenesie ani vecnú ani politickú zodpovednosť za 
stav súdnictva, ako ministerka sa snažila a snaží implementovať zmeny, ktoré by viedli k zlepšeniu súčasného 
stavu, čo potvrdzujú aj relevantné analýzy,“ pripomenula. Hrnkove vyhlásenia sú v jej očiach „robením ramien“ zo 
strany SNS a snahu udržať si pozíciu vo vládnej koalícii. 

OĽaNO: Odchod R. Kaliňáka nestačí, je to len prvý krok v očiste politiky 
Bratislava 12. marca (TASR) – Odchod Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie ministra vnútra podľa 

opozičného hnutia OĽaNO nestačí, je to len prvý krok v očiste slovenskej politiky od korupcie a prepojení na ľudí 

https://www.dalito.sk/jaktualizujeme-jano-a-martina-toto-sa-u-nas-deje/


blízkych mafii. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že musí odstúpiť aj 
premiér Robert Fico (Smer-SD). Ak sa svojho postu vzdá aj Fico, len vtedy sa podľa Matoviča naplní 
spravodlivosť. OĽaNO tvrdí, že sa Kaliňák nikdy nemal stať ministrom. „Umožnil ľuďom prepojeným na mafiu 
ovládnuť vedenie elitného policajného útvaru NAKA, ktorú celých desať rokov zneužíval na boj voči bezbranným 
ľuďom ako Hedviga Malinová, voči statočným prokurátorom ako Vasiľ Špirko, opozičným politikom či policajtom,“ 
skonštatoval Matovič. Kaliňák podľa jeho slov zneužíval svoje postavenie na vlastné obohacovanie, zneužíval 
políciu v prospech koaličnej strany Smer-SD a jej sponzorov s plným vedomím premiéra Fica. V pondelok 
oznámil Robert Kaliňák, že končí vo funkcii ministra vnútra. Týmto krokom chce zachovať stabilitu na Slovensku. 
Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je pre neho vec, s ktorou sa dá podľa jeho 
slov veľmi ťažko vyrovnať. Kaliňákov odchod z funkcie žiadal koaličný Most-Híd. Vládna kríza a napätie prišli po 
vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku, ktorý 
hovorí o prepojení politikov na taliansku mafiu. Jeho demisiu chcela aj opozícia a táto požiadavka zaznela i od 
ľudí na minulotýždňových zhromaždeniach Postavme sa za slušné Slovensko. 

Robert Kaliňák rezignoval na funkciu ministra 
Reakcia KDH na odstúpenie ministra Kaliňáka 
KDH už vo svojom vyhlásení zo dňa 27.2.2017 žiadalo odstúpenie R. Fica a R. Kaliňáka. Odstúpenie R. 

Kaliňáka z funkcie ministra vnútra nestačí a vzhľadom na okolnosti, ktoré sú spojené s brutálnou poprovou dvoch 
mladých ľudí je požiadavka na odstúpnie R. Fica stále aktuálna. 

SaS: R. Kaliňák mal podľa liberálov ako minister skončiť už pred rokmi 
Bratislava 12. marca (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mal podľa liberálov skončiť vo svojej 

funkcii už pred rokmi. „Premárnil všetky príležitosti na slušný odchod. Dnes to nie je nič iné, len taktizovanie 
strany Smer-SD, ktorá sa potápa a rozpadá,“ reagovala na jeho odchod SaS. Kaliňákovu rezignáciu považujú 
liberáli z hľadiska očisty verejného života od korupcie a mafie za absolútne nedostatočnú. „Kaliňákove pochvalné 
slová na adresu policajného prezidenta Tibora Gašpara sú veľavravné. Kaliňák síce odchádza, ale jeho ľudia a s 
nimi aj všetky deformácie v policajnom zbore zostávajú,“ napísala v stanovisku SaS. Opozičná strana vidí ako 
jediné riešenie aktuálnej situácie na Slovensku pád vlády Roberta Fica (Smer-SD) a predčasné voľby. Zhodujú sa 
na tom jej predseda Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko, Jana Kiššová a podpredsedníčka NR SR 
Lucia Ďuriš Nicholsonová. Minister vnútra Robert Kaliňák v pondelok oznámil svoj odchod z funkcie. Týmto 
krokom chce zachovať stabilitu na Slovensku. Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej je pre Kaliňáka vec, s ktorou sa dá podľa jeho slov veľmi ťažko vyrovnať. 

Most-Híd sa stretol s prezidentom, nepovedal, či mu stačí Kaliňákov odchod 
Bratislava 12. marca (TASR) – Most-Híd informoval prezidenta SR Andreja Kisku, ako prebehli rokovania 

okresných štruktúr o situácii v koalícii a spoločnosti. Informoval o tom predseda strany Béla Bugár, ktorý 
nepovedal, či strane stačí odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), čo Most-Híd žiadal. Kaliňák 
demisiu oznámil v pondelok. Bugár nevylúčil, že zo strany môže pár ľudí odísť, či už v koalícii Most-Híd zostane 
alebo odíde. „Pokiaľ nepadne rozhodnutie republikovej rady, o žiadnych čiastkových informáciách nebudeme 
hovoriť,“ povedal novinárom pri odchode z paláca Bugár. Kaliňákov odchod Most-Híd považoval za nevyhnutný 
krok pre možnosť upokojenia situácie. „Sme radi, že náš hlas bol vypočutý a Smer-SD bol schopný pristúpiť na 
personálnu výmenu na tak dôležitom poste,“ povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár s tým že postoj strany 
k tejto veci bol známy už vyše týždňa. Most ale neodpovedal, či by sa Smer-SD mal vzdať celého rezortu vnútra. 
Pokiaľ ide o možné odchody zo strany, ak Most-Híd v koalícii zostane, Bugár povedal, že to platí aj naopak. 
„Neviem, ako rozhodne republiková rada, ale tak isto by mohli odísť ľudia, ak by sme zostali v koalícii, aj keby 
sme odišli,“ uviedol Bugár. Predseda Mosta-Híd nemieni reagovať ani na vyjadrenia podpredsedu SNS Antona 
Hrnka, ktorý hovoril, že v SNS chcú hlavu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. „Nikdy som sa nevyjadroval 
k ľuďom, ktorí si myslia, že chvost máva psom. Ak to bude na stole od pána predsedu SNS, k tomu sa vyjadrím. 
Na pána Hrnka nebudem reagovať,“ doplnil. Bugár tiež odmietol argumentáciu premiéra Roberta Fica, ktorý v 
posledných dňoch spomína amerického miliardára Georgea Sorosa. „V žiadnom prípade s tým súhlasiť 
nemôžeme,“ poznamenal Bugár. Nepovedal, aká je momentálne nálada v strane. Republiková rada Mosta-Híd 
zasadne o 14.00 h v centrále strany v Bratislave. Rozhodovať bude o tom, ako riešiť vládnu krízu a ako ďalej v 
koalícii. Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po 
zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku. 

A. Danko: L. Žitňanská hovorí o rekonštrukcii vlády až na úroveň premiéra 
Bratislava 12. marca (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) teraz nie je témou z 

hľadiska vzťahov v koalícii, otázkou však je, prečo hovorí o požiadavke rekonštrukcie vlády až na úroveň 
premiéra. Pred rokovaním predsedníctva SNS to novinárom povedal líder strany Andrej Danko. „Ak niekto hovorí 
o výmene premiéra, nie je to rekonštrukcia, ale pád vlády a nové voľby,“ upozornil. Práve aktuálne predsedníctvo 
SNS má riešiť aj otázku, či národniari budú žiadať Žitňanskej odchod. Podľa Danka dnešný deň urobí jasnú 
bodku, či je možná rekonštrukcia kabinetu, alebo bude potrebné baviť sa o predčasných voľbách. „Urobil som, čo 
som mohol pre zmierenie spoločnosti. Ale treba tiež hovoriť, čo bude ďalej. Ja si neviem predstaviť, aby napr. 
Boris Kollár (Sme rodina) raz bol predsedom vlády,“ povedal. Danko sa podľa svojich slov nebráni ani debate o 
budúcnosti ministrov za SNS. „Všetci hovoria o rekonštrukcii vlády, ale nikto nevie povedať jej rozsah,“ dodal. 
Popoludní pôjdu národniari za prezidentom Kiskom, ktorý si postupne volá všetky parlamentné strany, aby s nimi 
hovoril o riešení súčasnej krízovej situácie. Hlava štátu už načrtla dva možné scenáre, a to rozsiahlu 
rekonštrukciu vlády alebo predčasné parlamentné voľby. Tieto vyhlásenia Kisku vyvolali nevôľu u premiéra 
Roberta Fica (Smer-SD). Zmieriť oboch politikov sa pokúsil Andrej Danko rokovaním na Bratislavskom hrade. 
Jeho výsledkom mala byť spoločná deklarácia, k jednotnému textu však traja najvyšší ústavní činitelia nedospeli. 

Poslanec Smeru P. Chudík podniká vedľa statku Taliana D. Rodu 



Bratislava 12. marca (TASR) – Poslanec Smeru-SD a bývalý prešovský župan Peter Chudík podniká vedľa 
statku Taliana Diega Rodu, ktorý má byť podľa posledných článkov zavraždeného novinára Jána Kuciaka 
napojený na kalábrijskú mafiu. Chudík má mať takisto obchodné väzby na ľudí z podtatranského podsvetia. 
Informujú o tom web Aktuality.sk, denník Sme a týždenník Trend. Bývalý prešovský župan má podľa ich zistení 
vlastniť polovičný podiel v dvoch solárnych elektrárňach na východnom Slovensku v časti Humenného, 
dominantou je tam družstvo Agrokomplex, ktoré vlastnia dcéra Diega Rodu – Elisabetta Roda – a ďalšia príbuzná 
Daniela Valentina Roda. Elisabetta je manželkou Antonina Vadalu. Chudík pre médiá poprel známosť s Rodom či 
Vadalom. Ten tvrdí, že nezisťoval, kto je susedom dvoch solárnych elektrární, nepovažoval to za potrebné. 
„Neviem, ako a kde hospodáril a hospodári Diego Roda, ktorého nepoznám a nikdy som sa s ním nestretol,“ 
povedal pre Aktuality.sk. „Ide o blbú náhodu,“ povedal v tejto súvislosti zase denníku Sme. Pozemky pod 
elektrárňou Chudík nekupoval od Rodovcov, ale od firmy Tatramarket Poprad. Od tejto firmy sa podľa jeho slov 
kupovala aj projektová dokumentácia a stavebné povolenia. Médiá však i tu upozornili na väzby z podsvetia. 
Polovičným majiteľom firmy Tatramarket má byť Milan Kušmírek z Kežmarku, ktorý je podľa Plus 7 dní človekom 
z podtatranského podsvetia a priateľom ďalšieho človeka z podsvetia Ondreja Žembu, ktorého v minulosti 
odsúdili. Chudík sa mal Žembu v minulosti zastať. Bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic kedysi dostal 
žiadosť o milosť súvisiacu so Žembom, pri nej bolo podľa neho odporúčanie župana Chudíka 

Prezident pokračuje v rokovaniach so stranami, prijme Most-Híd a SNS 
Bratislava 12. marca (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska pokračuje v rokovaniach s parlamentnými stranami 

o riešení vládnej krízy a upokojení situácie v spoločnosti. Prijme vládne strany Most-Híd a SNS. Kríza a napätie 
prišli po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po zverejnení Kuciakovho 
nedokončeného článku. Kiska oznámil, že riešenie vidí v zásadnej rekonštrukcii vlády alebo v predčasných 
voľbách. Rokovania začal s opozíciou, za čo ho Smer-SD kritizoval. Opozícia je za predčasné voľby, Smer-SD ich 
odmieta. SNS je s prezidentom ochotná rokovať a nájsť konštruktívne riešenia. Most-Híd vyhlásil, že chce 
rekonštrukciu vlády. Rovnako ako opozícia, aj on žiada odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). 
Smer-SD dosiaľ jasne nepovedal, či Kaliňáka obetuje. Podpredseda vlády SR a Smeru-SD Peter Pellegrini však 
už povedal, že Smer-SD vie pre stabilitu na Slovensku urobiť kroky, ktoré môžu viesť k personálnym zmenám a k 
odstúpeniu niektorých členov vlády. Rokovania strán pokračujú a Most-Híd čaká aj republiková rada, ktorá sa 
zíde o 14.00 h. Rozhodovať bude aj o zotrvaní v koalícii. 

Politika: Vedenie SNS zasadne na predsedníctve a navštívi A. Kisku 
Bratislava 12. marca (TASR) – Rokovanie predsedníctva a návšteva u prezidenta Andreja Kisku čaká v 

pondelok na vedenie koaličnej SNS. Kľúčovou témou je postup a riešenie súčasnej vládnej krízy po vražde 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Podpredseda národniarov Anton Hrnko cez víkend naznačil, že SNS by mohla pre nepokojnosť členskej 
základne žiadať hlavu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Či to tak aj naozaj bude, je zatiaľ 
otázne. „Všetko je otvorené,“ povedal pre TASR Hrnko. Práve on na sociálnej sieti cez víkend napísal, že členská 
základňa SNS bola veľmi rozladená pokusmi o dekriminalizáciu drog, presadzovanie Istanbulského dohovoru 
napriek tomu, že národniari niekoľkokrát povedali, že to nechcú. Rozhodujúce stanovisko strany k Žitňanskej má 
prijímať práve predsedníctvo. 

Popoludní pôdu národniari za prezidentom Kiskom, ktorý si postupne volá všetky parlamentné strany, aby s 
nimi hovoril o riešení súčasnej krízovej situácie. Hlava štátu už načrtla dva možné scenáre, a to rozsiahlu 
rekonštrukciu vlády alebo predčasné parlamentné voľby. Tieto vyhlásenia Kisku vyvolali nevôľu u premiéra 
Roberta Fica (Smer-SD). Zmierniť oboch politikov sa pokúsil šéf SNS Andrej Danko rokovaním na Bratislavskom 
hrade. Jeho výsledkom mala byť spoločná deklarácia, k jednotnému textu však traja najvyšší ústavní činitelia 
nedospeli. Jedinou oficiálnou požiadavkou na zmenu vo vláde tak zatiaľ zostáva apel na odchod ministra vnútra 
Roberta Kaliňáka (Smer-SD), po ktorom volá Most-Híd. Jeho predseda Béla Bugár však zároveň dodáva, že 
rozhodujúci krok musí urobiť Smer-SD. Bugár a Fico spolu rokovali aj cez víkend. K dohode zatiaľ údajne 
nedospeli. 

M. Smolková: Najpodstatnejšie je, aby sa vyšetrila vražda dvoch nevinných ľudí 
Bratislava 11. marca (TASR) – V súčasnej situácii je najpodstatnejšie, aby sa vyšetrila vražda dvoch mladých 

ľudí. Myslia si to europoslanci Monika Smolková, Monika Beňová, Vladimír Maňka a Boris Zala. Uvádzajú to vo 
svojom stanovisku, ktoré TASR poskytla Smolková po sobotňajšom (10.3.) vyjadrení predsedu Európskej ľudovej 
strany Manfreda Webera. 

Podľa europoslancov, ak sa vyšetrí vražda, potom sa môže debatovať aj o vyvodení politickej zodpovednosti 
voči predstaviteľom vlády. „Aj my zastávame myšlienku, že žiaden politik by nemal byť prikovaný na svoju 
stoličku, a keď to bude potrebné, mal by ju uvoľniť,“ píše sa v stanovisku. Weber uviedol, že po návrate 
šesťčlennej osobitnej delegácie Európskeho parlamentu (EP) zo Slovenska, ktorá mala za cieľ objasniť okolnosti 
vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, upozornil na obavy, že 
zodpovedné slovenské orgány nerobia všetko pre to, aby boli obe vraždy objasnené. Zároveň poznamenal, že by 
premiér Robert Fico (Smer-SD) mal odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Je zarážajúce, že ešte 
pred zverejnením záverov komisie EP vyzval premiéra členského štátu EÚ, aby odvolal jedného zo svojich 
ministrov. Takáto výzva ide ďaleko nad rámec slušnosti a vyvoláva oprávnený dojem politického zasahovania do 
vnútorných záležitostí zvrchovaného štátu EÚ,“ myslia si europoslanci. Podľa ich slov žiaden poslanec EP nemá 
právo požadovať personálne výmeny vo vláde iného členského štátu. „Všetci traja najvyšší ústavní činitelia na 
Slovensku sa zhodli na tom, že treba situáciu upokojiť. Weber namiesto toho eskaluje napätie a vytvára dojem 
bruselskej nadradenosti voči členským štátom,“ uvádzajú europoslanci vo svojom stanovisku. Podpredseda vlády 
SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 
poznamenal, že Slováci si nikdy nedovolili komentovať vnútropolitické dianie v inej krajine. „Pán poslanec nech sa 



venuje svojim záležitostiam v Nemecku a nech nekomentuje Slovensko, lebo my mu tiež nekomentujeme tie 
obrovské bezpečnostné incidenty, ktoré sa tam dejú vďaka tomu, že do Nemecka prišli státisíce migrantov,“ 
povedal Pellegrini. Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) v diskusii uviedla, že problémy by si mala 
každá krajina riešiť doma. 

Monitor: P. Pellegrini: Smer vie urobiť kroky k personálnym zmenám či odstúpeniu 
Bratislava 11. marca (TASR) – Vládna strana Smer-SD vie pre stabilitu na Slovensku urobiť kroky, ktoré môžu 

viesť k personálnym zmenám a k odstúpeniu niektorých členov vlády. Vyhlásil to podpredseda vlády SR pre 
investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12. „Neberte to ale teraz, 
že som potvrdil, že sme pripravení sa vzdať. Všetky možnosti sú otvorené a nabádam všetkých svojich kolegov, 
aby boli pripravení rokovať o rôznych alternatívach a nedržať sa len tej jednej jedinej, s ktorou do rokovaní 
ideme,“ uviedol Pellegrini. Pripustil, že sú stále v hre obe možnosti, teda istá rekonštrukcia vlády a pokračovanie 
vládnej koalície, ale aj pád vlády. Osobne preferuje pokračovanie vládnej koalície. „Aby sme sa pokúsili urobiť 
také ústupky, také zmeny vo vláde, ktoré budú vyhovovať koaličným partnerom a ktoré aj pomôžu upokojiť tú 
napätú situáciu v spoločnosti,“ uviedol Pellegrini. Bude však zároveň akceptovať a rešpektovať rozhodnutie 
koaličných partnerov, ak by povedali, že si spoločnú vládnu koalíciu za takýchto okolností nevedia predstaviť. 
„Myslím si, že bližšie k rozhodnutiu budeme zajtra,“ doplnil vicepremiér. Odmietol, že by sa sám mal stať 
premiérom, po takejto funkcii vraj netúži. „Vláda má svojho predsedu vlády, vláda má svojho lídra a koaliční 
partneri majú pod koho vládnutím pokračovať,“ podotkol Pellegrini, ktorý taktiež odmietol, že by strana Smer-SD 
ponúkla Mostu-Híd post ministra kultúry. „Takúto informáciu o ponúknutí rezortu nemám. Viem len o oficiálnej 
požiadavke, ktorú pred týždňom položil na stôl predseda Bugár,“ povedal. Priznal, že nepozná detaily rokovaní. 
Sobotné rokovanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára označil za prvotné rokovania 
na výmenu postojov dvoch lídrov politických strán pred rokovaním predsedníctva koaličného partnera. 
Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) zopakovala, že ohrozením stability krajiny je súčasná vláda, 
ktorá sa zvnútra rozkladá, odchádzajú ministri či koaliční poslanci. Nepripúšťa šírenie beznádeje zo strany 
koalície, že nie je alternatíva. „Alternatíva vždy je. Ku kradnutiu je alternatívou poctivosť, k bezpráviu je 
alternatívou spravodlivosť. A k neschopnosti je alternatívou profesionalita a služba ľuďom“ myslí si Remišová. Tú 
podľa jej vyjadrení dojalo, ako sa krajina dokázala v poslednom období zomknúť. „Myslím si, že krajina, ktorá sa 
vie takto zomknúť, táto krajina má nádej a budúcnosť,“ dodala Remišová. 

Monitor: M. Krajniak: Dnes už nejde o ministra vnútra R. Kaliňáka 
Bratislava 11. marca (TASR) – V súčasnej chvíli už podľa poslanca NR SR Milana Krajniaka (Sme rodina) 

nejde o ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike. 
„Keď sme počúvali ľudí na námestiach, tak pomer toho, ako padalo meno Kaliňáka a Fica, bolo asi v pomere 
jeden ku sto,“ povedal Krajniak. Podľa neho ľudia svoj názor vyjadrujú pokojne. „Nepočúvať hlas ľudí v takejto 
súvislosti a tváriť sa, že je všetko v poriadku podľa mňa neobnoví dôveru ľudí v nič, a nieto ešte v tento štát,“ 
poznamenal. „Keď chceme postupovať zodpovedne, tak by sme sa mali vyvarovať toho, aby sme postupovali 
stranícky a vytĺkať z toho niečo. Mali by sme sa opýtať ľudí, že ako chcú pokračovať,“ poznamenal poslanec z 
opozičného hnutia Sme rodina. Podotkol, že politici by mali byť pre ľudí vzorom, avšak v súčasnosti je to presne 
naopak. „Ľudia sú vzorom a od nich by sa mali politici učiť, ako majú postupovať. Budeme sa snažiť, aby sme 
dokázali dôveru v štát obnoviť,“ povedal. 

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček (Smer-SD) vyzval Krajniaka, aby hnutie 
ostalo konštruktívnou opozíciou. „Každý jeden hlas, aj opozičný, pozorne počúvame. Každá jedna informácia, 
ktorá pomôže k tomu, aby bolo Slovensko lepšou krajinou, berieme do úvahy. Je úplne jedno, kto ju povie,“ 
povedal štátny tajomník. Pripomenul, že v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice sa vytvoril najväčší vyšetrovací tím a zavolali sa aj odborníci zo zahraničia. „Vytvorili sa všetky 
podmienky na to, aby bola vražda vyšetrená a aby bolo jasné, čo bolo motívom,“ povedal Stromček. Podotkol, že 
„ak by v tejto veci chcel niekto hlavu Roberta Kaliňáka, nesúvislo by to s týmto prípadom.“ Politici sa v diskusnej 
relácii dotkli aj témy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka. Stromček poznamenal, že je podľa 
neho zvláštne, že so svojimi podozreniami vystúpil deň pred zhromaždeniami. „Znižuje to dôveryhodnosť jeho 
vystúpenia,“ podotkol štátny tajomník. Zároveň doplnil, že Smer-SD chce, aby sa vyšetrili Špirkove oznámenia. 
Krajniak uviedol, že ho Špirkove vyjadrenia prekvapili. „Že je to až také zlé, z toho som bol prekvapený,“ dodal. 
Zároveň však pripomenul, že jeho vyjadrenia sú stále len podozreniami. 

Monitor: V. Stromček: Ľudia nemajú byť zaťažovaní politikou a politikmi 
Bratislava 11. marca (TASR) – Ľudia nemajú byť zaťažovaní politikou a politikmi, uviedol to na margo 

predčasných volieb štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček (Smer-SD). V 
nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V Politike poznamenal, že na Slovensku je štvorročné volebné obdobie, pričom 
pravidlá skoršieho vypísania volieb sú jasné. Stromček uviedol, že vražda novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice, ktorá sa stala zhruba pred dvoma týždňami, sa nedá zmeniť. „Je dôležité to, aby sme vyšetrili to, čo 
sa stalo. Súvisí to s politickou kultúrou na Slovensku. Za dva týždne sa nezmenila úspešnosť slovenskej 
ekonomiky ani to, že máme stabilnú vládu, ktorá bez problémov schvaľuje všetky zásadné zákony. Nezmenilo sa 
ani to, že sme akceptovaní v zahraničí a vždy sme boli stabilitou v rámci strednej Európy, čo sa týka politickej 
kultúry,“ uviedol štátny tajomník. 

Podľa poslanca NR SR Milana Krajniaka z opozičného hnutia Sme rodina sa zmenila zásadná vec. „Ľudia v 
priamom prenose mohli vidieť, prečo majú 300-eurové dôchodky a 500-eurové platy, že ešte aj v takejto situácii 
sa politici zaoberajú sami sebou, prípadne oligarchami za sebou a hádajú sa medzi sebou,“ povedal Krajniak. 
Doplnil, že keď sa krajina dozvedela o vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice, tak premiér Robert 
Fico (Smer-SD) nezvolal Bezpečnostnú radu SR. „Keď sme sa dozvedeli o talianskej mafiánskej stope, tiež ju 
nezvolal. Keď sme sa dozvedeli od prokurátora Špirka o tých prepojeniach a chobotnici, ani vtedy ju nezvolal. Ale 



keď ľudia povedali, že chcú prísť pokojne vyjadriť svoj názor a protestovať, vtedy ju zvolal s tým, že budú nejaké 
útoky na verejné budovy,“ poznamenal. Ľudia sa podľa Krajniaka na zhromaždeniach zachovali pokojnejšie a 
rozumnejšie ako väčšina politikov. Podľa neho by sa mali uskutočniť predčasné voľby. Stromček poznamenal, že 
opozičné hnutie Sme rodina je rovnaké ako SaS alebo OĽaNO, avšak má slušnejšie vyjadrovanie. „Snažíte sa 
vyvolať situáciu, aby boli predčasné voľby,“ poznamenal štátny tajomník. Podľa jeho slov v demokratickom štáte 
je prirodzené, že sa organizujú pochody. „Vždy zo strany štátu sa budeme snažiť o to, aby boli pokojné,“ reagoval 
Stromček na zvolanie Bezpečnostnej rady SR pred piatkovými (9.3.) zhromaždeniami. „Ak chceme obnoviť 
dôveru ľudí v štát, tak by sme im mali dať šancu svoj názor legitímne vyjadriť,“ myslí si Krajniak. Doplnil, že 
opozičné hnutie je za to, aby sa uskutočnili predčasné voľby. 

V Žiline a Prešove si uctia pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej koncertmi 
Žilina/Prešov 11. marca (TASR) – V Žiline a v Prešove si v nedeľu podvečer uctia koncertmi pamiatku 

zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Koncert na prešovskej Hlavnej ulici 
začne o 17.00 h, na Mariánskom námestí v Žiline sa uskutoční 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 
spoluorganizátor podujatí Michal Kaščák. Výber miest koncertov nie je náhodný, z okolia Žiliny, zo Štiavnika totiž 
pochádzal zavraždený novinár, jeho snúbenica z Gregoroviec, ktoré sa nachádzajú v blízkosti metropoly Šariša. 
Na žilinskom koncerte pre Jána a Martinu vystúpia Mňága a Žďorp, Korben Dallas, Para, Katarzia, Folklórny 
súbor Rozsutec, BASIE, Dáša Fon Fľaša či ZDŽAF. Moderátorom bude Anton Šulík z Mestského divadla Žilina. V 
metropole Šariša sa predstavia spevácky zbor Gregos z Gregoroviec, Michael Kocáb a Karpatské Chrbáty, Chiki 
liki tu-a, Bez Ladu a Skladu, Katka Koščová, Komajota, FÚZY MÚZY a David Kollar, Akustika, Klena & Klenoty, 
huslisti Ján Bogdan, Martin Jeriga a klavirista Erik Jámbor. Organizátormi koncertov sú festival Pohoda, Mestské 
divadlo Žilina a kultúrne centrá Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga Žilina, v Prešove klub Stromoradie a 
kapela Chiki liki tu-a.Český lev aj o situácii na Slovensku. 

Českého leva pre najlepšiu herečku získala Zuzana Kronerová 
A. Hrnko: Pre postoj k L. Žitňanskej bude rozhodujúce pondelkové predsedníctvo 
Bratislava 10. marca (TASR) – Členská základňa koaličnej SNS bola veľmi rozladená pokusmi o 

dekriminalizáciu drog, presadzovanie Istanbulského dohovoru napriek tomu, že národniari niekoľkokrát povedali, 
že to nechcú. Na sociálnej sieti to napísal podpredseda SNS Anton Hrnko, ktorý hovorí, že rozhodujúce 
stanovisko strany k ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) bude prijímať pondelkové (12.3.) 
predsedníctvo. Hrnko má z vnútra strany veľmi vážne signály, že v pondelok by mala zaznieť požiadavka na 
Žitňanskej odchod z vlády, uviedol v sobotu podvečer pre Hospodárske noviny. Dodal, že ak už má prísť k 
rekonštrukcii kabinetu, tak by sa mali odstrániť všetky trecie plochy. V sobotu popoludní sa v budove parlamentu 
zišlo aj užšie vedenie koaličného Mostu-Híd, a to krátko potom, ako sa predseda strany Béla Bugár vrátil z 
dovolenky. Na Hrnkove slová o Žitňanskej však zatiaľ nikto z oslovených predstaviteľov Mostu-Híd nereagoval. 
Rokovania mali následne už aj s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) pokračovať vo vládnom hoteli 
Bôrik, kde niekoľko hodín parkovalo premiérovo služobné auto. To už z areálu odišlo, ale len so šoférom. 
Bugárovci už krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej formulovali 
požiadavku, aby odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že konkrétny krok musí urobiť Smer-
SD. Tento týždeň sa mali k situácii vyjadriť aj stranícke regionálne štruktúry. Konečný verdikt o budúcnosti Mosta-
Híd v koalícii by mal padnúť na republikovej rade začiatkom týždňa. Ešte predtým má zasadnúť koaličná rada. 

Politika: Vedenie Mosta-Híd rokuje, B. Bugár ponúka tri scenáre 
Bratislava 10. marca (TASR) – Užšie vedenie koaličnej strany Most-Híd sa zišlo v budove Národnej rady SR, 

aby po návrate predsedu strany Bélu Bugára z dovolenky oficiálne spustili debatu o politickej kríze na Slovensku. 
Bugár krátko po svojom prílete novinárom povedal, že vidí tri scenáre. Konkrétnejší však byť nechcel. 
„Nešpekulujme, ešte sme nerokovali so Smerom-SD. My máme tri možnosti, ktoré navrhneme partnerom, a 
uvidíme, ako budú reagovať,“ vyhlásil Bugár do telefónu. Svoju dovolenku v čase politickej krízy podľa portálu 
Aktuality.sk vysvetlil tým, že to bolo po dlhej dobe. „Raz za 28 rokov sme sa s manželkou vybrali za veľkú mláku, 
ak to takto môžem povedať, no a nakoniec som to musel skrátiť o dva dni,“ povedal. Bugárovci už krátko po 
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej formulovali požiadavku, aby odstúpil minister 
vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Tento týždeň sa mali k situácii vyjadriť aj stranícke regionálne štruktúry. 
Konečný verdikt o budúcnosti Mosta-Híd v koalícii by mal padnúť na republikovej rade začiatkom týždňa. Ešte 
predtým má zasadnúť koaličná rada. 

Súdni lekári kritizujú neprítomnosť experta na mieste vraždy novinára 
Bratislava 10. marca (TASR) – Slovenská súdnolekárska spoločnosť kategoricky nesúhlasí so štvrtkovými 

(8.3.) vyjadreniami prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara v súvislosti s neprítomnosťou súdneho 
lekára na mieste vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martina Kušnírovej. Ten 
skonštatoval, že bol dodržaný postup, aj keď na mieste činu bol len obhliadajúci lekár s certifikátom na 
obhliadanie mŕtvol. Jeho tvrdenia považuje Slovenská súdnolekárska spoločnosť za účelové ospravedlnenie 
profesionálneho zlyhania polície. Zároveň ide o dehonestáciu súdneho lekárstva ako medicínskeho odboru, ktoré 
musí byť ako forenzná disciplína zastúpené pri trestných činoch proti životu a zdraviu priamo na mieste činu. 
Spoločnosť zároveň poukazuje na to, že súdny lekár je okrem iného špecialista na určovanie času smrti či 
posudzovanie násilia na človeku. Bezprostredné informácie z miesta činu sú pre neho nenahraditeľné pri pitve a 
vypracovaní znaleckého posudku. „Prítomnosť súdneho lekára na miestne trestného činu vraždy považujeme 
preto za nanajvýš potrebnú a opodstatnenú elementárnou logikou samotného vyšetrovania. Pri zohľadnení 
systému pregraduálnej a postgraduálnej výučby medicíny nie je možné súdneho lekára z odborného hľadiska v 



takýchto prípadoch nahradiť lekárom s inou špecializáciou,“ uvádza sa v stanovisku. Spoločnosť zároveň 
zdôrazňuje, že pri podozrení na smrť spôsobenú inou osobou sa má na obhliadku mŕtveho tela vždy privolať 
súdny lekár. Policajný prezident Gašpar na tlačovej konferencii podotkol, že na mieste činu vraždy bol ohliadajúci 
lekár, ktorý mal od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou certifikát na to, aby mohol obhliadať mŕtvoly. 
Postup tak bol podľa neho dodržaný. „Súdniari to posúdili. Mali na stole, čo bolo treba, a riešili pitvu v súlade so 
zákonom. To znamená, dostali všetky podklady, robia všetky vyšetrenia,“ uviedol Gašpar s tým, že niekedy je na 
prospech veci, ak súdny lekár v postavení súdneho znalca nie je dotknutý miestom činu. 

Ivan Štefanec: Návšteva misie Európskeho parlamentu je len začiatkom 
Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EĽS) Ivana Štefanca 

(KDH) je vyslanie misie Európskeho parlamentu na Slovensko v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej len začiatkom práce Európskeho parlamentu v tejto závažnej veci. Na konci budú konkrétne výsledky 
a návrhy pre zlepšenie kontroly čerpania eurofondov, zabránenie cezhraničným daňovým podvodom a zvýšenie 
ochrany novinárov. 

„Zistenia, ktoré misia počas svojej činnosti zozbierala, budú predmetom debaty Európskeho parlamentu na 
budúcu stredu v Štrasburgu. Následne bude v apríli predložená rezolúcia s konkrétnymi odporúčaniami Európskej 
komisii aj vláde Slovenskej republiky. Práca bude pokračovať v podobe rokovaní výboru pre boj s daňovými a 
finančnými podvodmi (TAXE3), v ktorom budem aj ja pôsobiť. Prípady, ktoré Ján Kuciak otvoril nezapadnú 
prachom, ale bude im na európskej pôde prikladaná najvyššia dôležitosť.“ 

Štefanec zdôrazňuje, že už samotný fakt, že Európsky parlament takúto misiu vyslal je silným signálom voči 
všetkým, ktorí by chceli vyšetrovanie manipulovať a výrazom podpory občanom Slovenska. 

„Misia vyhlásila, že vražda Jána Kuciaka musí byť vyšetrovaná nezávislým medzinárodným tímom Pri 
súčasnej nízkej miere dôvery ľudí voči štátnym inštitúciám je to jediná záruka, že bude prebiehať v súlade so 
zákonom. Ako dnes vyhlásil aj predseda EĽS v Európskom parlamente Manfred Weber, Európa podporuje 
občanov Slovenskej republiky v ich odhodlaní dosiahnuť pravdu a spravodlivosť.“ 

A. Danko: Žiaden prejav občanov sa nemôže politikmi ignorovať 
Bratislava 10. marca (TASR) – Žiaden prejav občanov sa nemôže politikmi ignorovať, ale nemal by sa ani 

zneužívať. Uviedol to pre TASR predseda NR SR Andrej Danko (SNS) na margo piatkových (9.3.) zhromaždení, 
ktoré sa konali naprieč celým Slovenskom i vo svete. „Budem sa ďalej snažiť zmieriť prezidenta a premiéra, aj 
keď sa mi to včera nepodarilo,“ povedal Danko. Traja najvyšší ústavní činitelia sa v piatok nedohodli na 
spoločnom znení dokumentu, ktorým by reagovali na súčasnú situáciu v krajine po vražde novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice. Avšak, všetci traja majú želanie, aby sa v spoločnosti zachoval pokoj. Danko poznamenal, že 
on sám v ’89 a aj po únose Kováča mladšieho demonštroval. „Vyzývam ľudí, nech vstúpia do politických strán, to 
je cesta pre zmenu veci verejných,“ dodal Danko. Poslanec NR SR Anton Hrnko (SNS) pre TASR uviedol, že 
piatkové protesty boli legitímne. Zároveň očakáva od avizovaného víkendového stretnutia koaličných partnerov 
Smeru-SD a Mosta-Híd, že nájdu spoločnú cestu, ako pokračovať ďalej. Počas najväčšej demonštrácie v ére 
samostatného Slovenska prišli do ulíc desaťtisíce ľudí, len v Bratislave sa ich počet odhaduje na viac ako 50.000. 
Na zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovensko ľudia spoločne žiadali dôkladné a nezávislé 
vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka i jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu. TASR 
požiadala o stanovisko k piatkovým zhromaždeniam aj prezidenta SR Andreja Kisku a premiéra SR Roberta Fica 
(Smer-SD).SaS:Na námestiach bolo jasné, že spravodlivý štát je možný len bez vlády R. Fica 

Bratislava 10. marca (TASR) – Zhromaždenia, ktoré sa konali v piatok (9.3.) naprieč celým Slovenskom, ale i 
vo svete, označila strana SaS za občiansku vzburu proti arogancii moci a neprávosti. Uvádza to predseda SaS 
Richard Sulík s členmi strany Ľubomírom Galkom, Janou Kiššovou a Luciou Ďuriš Nicholsonovou vo svojom 
stanovisku. „Nepotvrdilo sa kuvikanie Roberta Fica (Smer-SD) o útokoch na verejné budovy. Na protestoch sa 
zúčastnili občania všetkých vekových kategórií, i tí, ktorí sa narodili po roku 1989. Všetkým patrí vďaka za odvahu 
vyjadriť svoj postoj,“ uvádza sa v stanovisku. Ľudia chcú podľa liberálov dve veci. „Spravodlivý štát a vládu, ktorá 
bude spravodlivosť v štáte pestovať, nie ju ničiť. V piatok na slovenských námestiach bolo všetkým jasné, že 
spravodlivý štát je možný len bez vlády Roberta Fica,“ tvrdí SaS. Podľa nich existuje len jediná cesta, a tou sú 
predčasné parlamentné voľby, z ktorých vyjde demokratická vláda. Liberáli naznačujú, že nastala doba, keď sa 
pod požiadavkou uskutočnenia predčasných parlamentných volieb zjednocuje celá spoločnosť. „Občania týmto 
vysielajú vláde Roberta Fica a poslancom vládnej koalície silný a jasný odkaz: Podporte pád tejto vlády a hlasujte 
za predčasné voľby. Slovensko je stále demokratickou krajinou a sme presvedčení, že ňou aj zostane,“ píše sa 
vo vyhlásení. 

P. Pellegrini: Vnímam atmosféru na Slovensku a nie je to nič príjemné 
Bratislava 10. marca (TASR) – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-

SD) vníma aktuálnu atmosféru na Slovensku a podľa jeho slov to nie je nič príjemné. Uviedol to v diskusnej relácii 
RTVS Sobotné dialógy. 

„Vždy som mal a mám veľkú pokoru pred ľuďmi a vyslovovaním ich názoru. V demokratickej krajine nikomu 
nemožno upierať právo, aby šiel slobodne vyjadriť svoj názor,“ povedal Pellegrini. Podpredseda Smeru-SD 
uviedol, že rozumie emóciám, ktoré prevládali na zhromaždeniach naprieč celým Slovenskom. „Som rád, že to 
prebehlo veľmi slušne a bez nejakých násilností, skonštatoval. 

Pellegrini zhromaždenia neoznačil za štátny prevrat. „Bola to demonštrácia, akej sme svedkami vo vyspelej 
demokratickej Európe, rovnaké sa konajú v Nemecku, Taliansku, vo Francúzsku. Slovensko nie je zvyknuté na 
takéto prejavy, ale v iných krajinách sú na týždennom poriadku,“ povedal. 

„SR je demokratický štát. Nikto proti takýmto protestom, pri ich organizovaní, počas ich priebehu alebo po ich 
skončení neprotestoval ani nevyvíjal žiadne aktivity, aby tento slobodný prejav občanov akýmkoľvek spôsobom 
zmaril,“ priblížil Pellegrini. 



Podpredseda Smeru-SD poznamenal, že by sa cítil podstatne horšie, keby videl, že sa bráni sloboda slova 
alebo sa zakazuje novinárom písať to, čo píšu posledné dva týždne, či sa niekomu zatvárajú ústa. „Nie je to to, čo 
sa na Slovensku deje,“ poznamenal s tým, že rešpektuje, že na Slovensku je skupina ľudí, ktorých pobúrila 
vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. 

Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) potvrdila, že išlo o najväčšie pokojné zhromaždenie od 
vzniku samostatného Slovenska. „Ľudia vyslali jasný signál tejto vláde. Povedali, že už toho bolo dosť a bolo by 
zradou občanov, keby k žiadnym zmenám nedošlo,“ povedala poslankyňa. Slovensko prirovnala ku krajine, ktorá 
má túžbu ísť smerom dopredu, ale má obuté topánky, ktoré ho tlačia a vytvárajú mu otlaky. Podľa jej slov nestačí 
„vyrezať jeden otlak“, a to odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) alebo poslať preč policajného 
prezidenta Tibora Gašpara. „Treba vymeniť topánky a po tom ľudia volali na námestí,“ uzavrela Remišová. 

Masové zhromaždenia signalizujú vybičovanú situáciu, tvrdia politológovia 
Bratislava 9. marca (TASR) – 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. „Ľudia 
v uliciach v piatok ukázali, že činnosť najsilnejšej vládnej strany neprispieva k upokojeniu nálad, verejnosť žiada 
hlavné personálne zmeny,“ konštatoval Marušiak. Takto početné zhromaždenia považujú politológovia za 
prirodzené. „Pretože naša krajina nie je zvyknutá na tak beštiálne vraždy mladých ľudí. Navyše išlo o novinára, 
ktorých spoločnosť vníma ako jednu zo záruk zachovania slobody a demokracie v štáte,“ dodal Horský. V 
slovenských mestách, ale i svetových metropolách prišli do ulíc desaťtisíce ľudí, ktorí demonštrovali za „slušné 
Slovensko“. Organizátori zhromaždení sú za dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Chceme slušnú vládu – skandovalo približne 2000 ľudí v Prahe 
Praha/Bratislava 9. marca (TASR) – V rámci Pochodu za slušné Slovensko sa v Prahe podľa odhadov 

organizátorov stretlo v piatok okolo 2000 ľudí. Spomínali na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku 
Martinu Kušnírovu a zišli sa najmä preto, aby poukázali na svoju túžbu po pravde a nespokojnosť s 
nespravodlivosťou, tvrdia organizátori. „Takto pred týždňom sme tu zapaľovali sviečky, dúfali sme, že sa niečo 
zmení, že sem už nebudeme musieť prísť znovu, a vidíte, sme tu znova,“ odznelo z úst jedného z organizátorov 
pražského Pochodu za slušnosť Šimona Žďárského pred davom ľudí. Český investigatívny novinár Jaroslav 
Kmenta v rámci svojho vystúpenia vyhlásil, že je „presvedčený, že na Slovensku zlyhal systém, systém politiky a 
štátu“. Ďalej zdôraznil, že je podstatné, aby na Slovensku a aj v Česku ostala zachovaná sloboda slova a tlače, a 
citoval sudcov najvyššieho súdu USA: „Tlač má slúžiť tým, ktorým sa vládne, nie tým, ktorí vládnu.“ Na pódiu sa 
zhromaždeným prihovoril aj Michael Szatmáry: „Nezabúdame, nekradneme a nebojíme sa. Preto sme tu… Dnes 
tu stojím preto, aby som vám povedal, že na rozdiel od politikov vám verím, verím, že spolu dokážeme urobiť 
zmenu.“ „Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám vytrhla slová z úst. Minúta ticha však už uplynula a my 
musíme začať kričať, pretože jazyk nám ešte nevytrhla,“ vyhlásila slovenská režisérka a herečka Tereza Nvotová. 
Svoj príhovor ukončila slovami: „Verím, že pravda zvíťazí.“ 

Bratislava: Na najväčšej demonštrácii v ére samostatnosti boli desaťtisíce ľudí 
Bratislava 9. marca (TASR) – V centre Bratislavy sa v piatok podvečer uskutočnila najväčšia demonštrácia v 

ére samostatného Slovenska. Na zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovenska sa zišli desaťtisíce 
ľudí. Spoločne žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka i jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu. Zhruba hodinové občianske zhromaždenie prebehlo pokojne a nenarušili 
ho incidenty. Dav, ktorý zaplnil celé námestie, štrngal kľúčmi a opakovane skandoval heslo „Dosť bolo Fica“. 
Transparenty boli namierené proti súčasnej vláde, odsudzovali korupciu, žiadali vyšetrenie káuz a potrestanie 
vinníkov. Niektorí držali v rukách fotografie zavraždeného mladého páru. Na pódiu vystúpili zástupcovia 
novinárov, pedagógov, študentov, umelcov, zdravotníkov, neziskového sektora a cirkvi. Organizátori prečítali 
požiadavky, podľa ktorých by mala byť vražda vyšetrovaná za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 
Zároveň žiadajú, aby v novej dôveryhodnej vláde nesedeli ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a 
prepojenia na organizovaný zločin. „Osobne sa veľmi teším, že ľudia prestali byť ľahostajní, ako keby sa niečo 
zlomilo. Chcú vidieť, že sa budú veci meniť, chcú mať nádej na lepší život,“ reagoval na veľkú účasť jeden z 
organizátorov Peter Nagy. Dlhý potlesk si od davu vyslúžila sestra zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Ľuďom 
na námestí poďakovala za podporu. „Nedá sa slovami opísať, aké chvíle teraz prežívame. Dúfam, že nikto z vás 
nebude musieť nič podobné zažiť. Mám pocit, že guľku priamo do srdca dostala celá naša rodina, a že všetci sme 
tak trochu zomreli,“ uviedla. K zhromaždeným sa prihovoril v závere arcibiskup Róbert Bezák. Ľudia sa podľa 
neho po všetkých kauzách naučili byť ľahostajní. Ak by však zabitie človeka prešlo spoločnosťou „povedľa a 
stratilo sa v čase“, bolo by to znakom rozvratu, skonštatoval. „Je v tom čosi hrozivé, biblické, že až smrť povzbudí 
k životu, že nás vybudí k tomu, aby sme sa stretli, aby sme povedali, takto to ísť nemôže,“ doplnil. Filipa Kontríka 
priviedla na Námestie SNP nespokojnosť. „Situácie je neudržateľná, zdá sa, že tí, ktorí sú za to zodpovední, 
nehodlajú prijať zodpovednosť za svoje činy. Neviem, akým iným spôsobom ich môžeme dostať z kresiel, ako 
tým, že prídeme a ukážeme hromadne, že nesúhlasíme s touto vládou a sme proti deformácii štátu,“ uviedol. 
Podľa študenta Filipa Krupu je situácia síce zlá, môže však naštartovať zmeny v spoločnosti. „Má to krvavý dosah 
na spoločnosť, ale možno je to znakom nejakej zmeny,“ povedal. Policajný prezident Tibor Gašpar po začiatku 
zhromaždenia v Bratislave informoval, že je polícia pripravená, aby zabezpečila pokojný priebeh podujatí. „V 
súčasnosti sme nezaznamenali na území mesta Bratislava ani inde na Slovensku nejaké narušenie verejného 
poriadku,“ skonštatoval. 

Krupina: Na námestí bolo 200 ľudí, rečníci kritizovali politikov a políciu 



Krupina 9. marca (TASR) – 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. To, že novinár zrejme zaplatil svojím životom za prejav svojho názoru, označil učiteľ Základnej 
školy J.C. Hronského v Krupine Michal Strelec v demokratickej krajine za niečo nepredstaviteľné. Novinári podľa 
neho majú v takejto spoločnosti poukazovať aj na neprávosti a policajti sú tí, ktorí by mali tieto neprávosti 
vyšetrovať, čo sa, ako povedal, nie vždy deje. Peter Sedmák, predseda Mládežníckeho parlamentu v Krupine 
vyjadril nádej, že vraždu novinára sa podarí vyšetriť. Vystúpil tiež bývalý policajt Jozef Lutter, ktorý pred dvomi 
rokmi odišiel na vlastnú žiadosť z policajného zboru po tom, ako sa podľa neho už nemohol dívať na nemožnosť 
vyšetrovať niektoré kauzy nezávisle a bez politického nátlaku. Na záver organizátori prečíta li list brata 
zavraždeného novinára Jozefa Kuciaka a po necelej hodine sa zhromaždenie rozišlo. 

Trnava: Na Trojičné námestie prišlo Za slušné Slovensko 2500 ľudí 
Trnava 9. marca (TASR) – 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. Moderátor zdôraznil, že míting nemá politické pozadie a vznikol ako 
iniciatíva občanov mesta. „Naša spoločnosť je rozorvaná, názorové spektrum je polarizované, elity prejavujú 
známky hlbokého egoizmu a cynizmu. Udalosti posledných dní presahujú horizont ideových a mocenských 
táborov,“ uviedol. Povedal, že vražda je vždy vraždou, brutálny čin, ktorý nemá v našej spoločnosti miesto. 
„Stojíme tu dnes preto, aby sme vyjadrili nespokojnosť s tým, kam sa naša krajina dostala,“ dodal. K pokojnému 
davu, ktorý priebežne zapaľoval sviečky pri fotografii zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa 
prihovorili zástupcovia organizátorov. Jakub Benko zo Stredoškolského parlamentu povedal, že mladí ľudia sú 
znepokojení tým, čo sa na Slovensku deje. „Demokracia nám dáva právo nesúhlasiť a my nesúhlasíme,“ 
skonštatoval vo svojom vystúpení. Predseda rady študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda Matej Martovič vyzval 
na účasť aj na ďalších zhromaždeniach, ak to bude potrebné. 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. Úvod a záver zhromaždenia patril írskemu pesničkárovi Graeme 
Markovi, ktorý pôsobí na Slovensku. V úplnom závere držali prítomní minútu ticha za zavraždenú dvojicu. 

Rožňava: Pamiatku zavraždeného novinára a jeho partnerky si uctilo asi 400 ľudí 
Rožňava 9. marca (TASR) – 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 pre TASR spoluorganizátor zhromaždenia 
Radoslav Kovács. Ako povedali organizátori vo svojom prejave, zhromaždenie zorganizovali preto, lebo chcú žiť v 
krajine, v ktorej sa dodržiavajú zákony postavené na rešpektovaní ľudských práv a slobôd, z ktorej mladí ľudia 
neodchádzajú, kde platia férové pravidlá a v krajine, v ktorej je prirodzené dôverovať vláde, polícii, súdom a 
prokuratúre. „Sme a zostaneme pokojní, rozvážni, odmietame násilné riešenie nahromadených problémov, 
želáme si, aby boli všetky minulé, terajšie, ako aj budúce kauzy poctivo a profesionálne vyšetrené a vinníci 
odsúdení podľa platných demokratických zákonov tohto štátu,“ uviedli v prejave organizátori. „Sloboda, ktorú 
môžeme prežívať v tejto nádhernej krajine, je ohrozená tým, že je v rukách ľudí, ktorí si myslia, že majú absolútnu 
moc. Sloboda nie je absolútna, má svoje hranice, princípy, zásady a v týchto zásadách je dôležité, aby naozaj krv 
mladých ľudí, úkladne zavraždených nekričala, nepriťahovala prekliatie, hanbu, súd, ale aby sa pravda spojila so 
spravodlivosťou, a mohla priniesť požehnanie a život pre nás, ľudí, ktorí žijeme na Slovensku,“ uviedol pre TASR 
pastor Apoštolskej cirkvi v Rožňave Andrej Vaško. Účastníci zhromaždenia mohli okrem zapálenia sviečok 
nechať svoj odkaz i odtlačkom rúk alebo nápisom červenou farbou na čiernom plátne. 

Politika: V Žiline pochodovali za slušné Slovensko tisíce ľudí 
Žilina 9. marca (TASR) – Tisíce ľudí prišli v piatok popoludní na zhromaždenie na Mariánske námestie v 

Žiline, aby svojou prítomnosťou podporili celoslovenskú iniciatívu Postavme sa za slušné Slovensko. Tá reaguje 
na situáciu na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 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. Jeden z organizátorov žilinského pochodu Marek 
Richter vyjadril presvedčenie, že v živote sú situácie, kedy naozaj nie je možné ostať ticho. „Stala sa hrozná vec a 
nik z nás už, žiaľ, Jánovi a Martine život nevráti. Čo však môžeme spraviť, je pokúsiť sa dať ich smrti zmysel. 
Chceme pokračovať v odkaze Jána Kuciaka, ktorý chcel žiť v lepšej a spravodlivejšej krajine a ktorý však neostal 
len pri tom, ale reálne pre to aj niečo robil,“ uviedol. Zároveň dodal, že vpred ho nepoháňa nenávisť, ale túžba po 
živote v lepšej krajine. „A preto sme odhodlaní vytrvať. Slušných a poctivých ľudí je vždy väčšina, ale nemôžeme 
ostať ticho,“ zdôraznil. 

Prievidza: Zhromaždenia za slušné Slovensko sa zúčastnilo viac ako 1500 ľudí 
Prievidza 9. marca (TASR)- Dva odkazy smerom k verejnosti odzneli na piatkovom zhromaždení Postavme sa 

za slušné Slovensko 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. Organizátormi zhromaždenia v 



metropole hornej Nitry boli občianske združenia Ars Preuge a Berkat. Verejnosti sa počas neho okrem iných 
prihovorili prostredníctvom videa aj dvaja pôvodom Prievidžania, poetka a novinárka Mirka Ábelová a spisovateľ 
Daniel Hevier. „Ja to vnímam ako veľký posun v spoločnosti, ako príležitosť pre zmenu v krajine a možnosť toho, 
aby čestní ľudia, ktorí sú v radoch vyšetrovateľov, policajtov, prokuratúry, nabrali odvahu na to povedať, ako veci 
prebiehajú. Možno, ako oni boli terčom nejakých šikanóznych konaní, ako im boli odoberané prípady a aby 
povedali Slovensku, aká je pravda,“ okomentovala udalosti posledných dní Veronika Ľahká z občianskeho 
združenia Ars Preuge. Zhromaždenie má podľa Ivana Sýkoru z Berkatu paralelu v tom z roku 1989. „Podujatie 
splnilo svoj účel, podľa mňa všetci sme to vnímali dosť emočne. Pre mňa je kľúčové, aby sme si všetci odniesli do 
života odkaz Jána Kuciaka… Každý, kto sa nad tou tragédiou zamyslí, nemôže zostať rovnaký a musí sa snažiť 
vzhľadom na okolnosti, ktoré sú tu, aby krajina smerovala k lepšiemu,“ skonštatoval. Zástupcovia oboch 
občianskych združení vysokú účasť podľa svojich slov privítali. „Ja sa z toho veľmi teším, lebo to je podľa mňa 
signál toho, že ľudia prestávajú byť ľahostajní voči krajine, v ktorej žijú,“ zhodnotila Ľahká. Podobne sa vyjadril i 
Sýkora. Obe občianske združenia sú pripravené pokračovať i v ďalších aktivitách v Prievidzi. Zavraždeného 
novinára Jána Kuciaka si verejnosť bude môcť pripomenúť aj na filmovom festivale Jeden svet, a to v pondelok 
13. marca prostredníctvom filmu o Anne Politkovskej, ktorý Berkat, ako organizátor festivalu v Prievidzi, venuje 
pamiatke Kuciaka. 

Bratislava: Zhromaždenie v hlavnom meste bolo bez výtržností, potvrdila polícia 
Bratislava 9. marca (TASR) – Piatkové 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. V centre hlavného mesta sa v piatok podvečer 
uskutočnila najväčšia demonštrácia v ére samostatného Slovenska. 

Poprad: Zhromaždenie za slušné Slovensko podporili na námestí stovky obyvateľov 
Poprad 9. marca (TASR) – 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. Tvrdí, že za túto situáciu sú zodpovední všetci, 
pretože dovolili vláde, robiť si, čo chce. „Moja kritika smeruje aj do radov novinárov, takisto majú na tom svoj 
podiel,“ zdôraznila. Súhlasí s ňou aj starší pán z Gánoviec, ktorý na pochod prišiel so svojou manželkou. „Je nám 
smutno už desať rokov z toho, čo sa tu deje. Presne to vystihol vo svojom príhovore Erik Baláž, že my všetci sme 
do určitej miery za to zodpovední, pretože vieme v malých rozmeroch, čo sa okolo nás deje a niekedy my sami do 
toho prispievame,“ upozornil Štefan Bálint. Podľa neho sa určite niečo zmení tým, že ľudia po celom Slovensku 
vyšli do ulíc, len musia byť trpezliví a vytrvalí. „Oceňujem, že to nie sú len nejaké zúfalé výkriky, ale je to 
množstvo ľudí, ktorí vyjadrujú statočný, tvrdý a nekompromisný postoj,“ dodal. So slzami v očiach sledovala 
priebeh zhromaždenia v Poprade aj dlhoročná učiteľka Eva Nebusová. Podľa nej je dôležité, aby ľudia prejavili 
svoj názor. „Mám úžasný pocit z toho, že je tu toľko ľudí, pretože 35 rokov vychovávam deti a chcem, aby žili v 
slušnom štáte, lebo toto je už hrozné. Pevne verím, že tieto zhromaždenia niečo zmenia, pretože tu žijú úžasní 
ľudia, či mladší, alebo starší,“ konštatovala. Množstvo Popradčanov počas zhromaždenia pokrikmi i transparentmi 
vyjadrilo, že nechcú žiť v štáte, v ktorom vládne mafia a požadovali odstúpenie ministra vnútra, prezidenta 
Policajného zboru či celej vlády. 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. „Prišiel som, aby tento štát bol lepší, aby 
sme sa nevrátili späť do 90. rokov. Z tohto zhromaždenia som mal zimomriavky, pevne verím, že sa niečo zmení,“ 
povedal študent Richard Pospíšil. 

Trenčín: Účastníci zhromaždenia Za slušné Slovensko žiadali odstúpenie vlády 
Trenčín 9. marca (TASR) – Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali účastníci 

piatkového zhromaždenia Za slušné Slovensko 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. 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. „Keď ma oslovili organizátori, rozmýšľal som, čo 
mám ako filmový režisér robiť na takomto zhromaždení. Potom som si uvedomil, že sem nejdem za svoju 
profesiu, ale že sem idem ako občan, ktorý cíti, že sa tu deje niečo, čo sa diať nemá. Niečo, čo je arogantné, čo 
je zlé, čo je hlboko neúctivé voči ľuďom, ktorí tu žijú. Som presvedčený, že to treba povedať nahlas, pretože 
každý, kto teraz mlčí, akoby súhlasil. Možno to, čo počujeme dnes – ‘odstúpte’, nepomôže dnes, ale ak budeme 
mlčať, tak to nepomôže nikdy,“ povedal pre TASR Hledík. Na Mierovom námestí sa účastníkom zhromaždenia 
prihovorilo niekoľko ľudí, medzi inými aj kamarátka Martiny Kušnírovej či obyvateľka Štiavnika, obce, z ktorej 
pochádzal zavraždený Ján Kuciak. Pokojné zhromaždenie na Mierovom námestí sa skončilo okolo 19.00 hodiny. 

Michalovce: Do metropoly Zemplína prišli na zhromaždenie nielen domáci 
Michalovce 9. marca (TASR) – V metropole Zemplína sa v piatok podvečer zišli na zhromaždení Postavme sa 

za slušné Slovensko 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. „Zvýrazňuje to, že chceme, 



aby naše Slovensko bolo pokojné a slušné. Sme tu všetci kvôli tomu, aby sa náš štát stal slušným,“ uviedli. Na 
úvod prečítali list od brata zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Pred dav sa postavili štyria rečníci, ktorí sa vo 
svojich príhovoroch dotkli i problémov Zemplína, poukázali v nich okrem iného aj na potrebu zmeny. Jedným z 
nich bol aj novinár Marek Boka, ktorý sa všetkým prítomným poďakoval, že po minulotýždňovom tichom 
zhromaždení im dodali nádej pokračovať. „V mojich očiach ste obrovskí hrdinovia. Neveril som, že toľko 
odvážnych ľudí dokáže vyjsť na námestie a povedať dosť,“ adresoval davu. Zhromaždení sa po ukončení 
príhovorov v pokojnom zástupe presunuli pre budovu okresného úradu, kde spoločne štrngali kľúčmi s pokrikom 
„Do basy!“. Zaspievali tam tiež slovenskú hymnu. Dav sa pomaly rozišiel, niektorí ľudia sa zastavili pri soche 
srdca Zemplína a zapaľovali tam sviečky. Na poriadok dohliadali mestskí policajti, organizátori aj dobrovoľníci. 

Nitra: Herci DAB podporili iniciatívu Postavme sa za slušné Slovensko 
Nitra 9. marca (TASR) – Približne 4000 ľudí všetkých vekových kategórií sa pripojilo v piatok 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. Organizátorom 
zhromaždenia bolo zoskupenie Občania pre Nitru, ktoré sa požiadavkami pripojilo k celoslovenským aktivitám. 
„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,“ predniesli svoje požiadavky organizátori 
zhromaždenia na pódiu, na ktorom dominoval nápis „Legitímnym cieľom každej opozície je skrátiť volebné 
obdobie vlády, s ktorou nie je spokojná“. Svoj postoj k súčasnej situácii vyjadrili i herci Divadla Andreja Bagara v 
Nitre. „Vražda novinára a jeho priateľky je pre našu spoločnosť obrovskou výstrahou. Okrem veľkej osobnej 
tragédie prináša zásadné ohrozenie piliera demokracie a slobody slova. Každé ohrozenie osobných slobôd môže 
stáť na počiatku udalostí, ktoré spoločnosť rozložia. Prestanú v nej platiť pravidlá a vytvorí sa priestor pre 
najnižšie hrubé ľudské pudy,“ prečítal spoločné vyhlásenie hercov Martin Šalacha. Vyzval politických 
predstaviteľov krajiny, aby vyvodili politickú i morálnu zodpovednosť za svoje priame i nepriame činy. „Pripájame 
sa k naliehavej žiadosti vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nezávislým 
medzinárodným vyšetrovacím orgánom. Vyjadrujeme svoj postoj a nesúhlas s aktuálnou situáciou, upozorňujeme 
na narastajúcu nedôveru v ľudí, ktorí vládnu tejto krajine bez záväzku k spravodlivosti, čo je v rozpore s 
funkciami, ktoré zastávajú. Boli volení nami a sú tu pre nás. Nech si konečne uvedomia, že nie iba my pre nich,“ 
vyzval politikov Šalacha. 

Žiar n.Hronom: Za slušné Slovensko sa postavili stovky Žiarčanov 
Žiar nad Hronom 9. marca (TASR) – Žiarske Námestie Matice Slovenskej v piatok podvečer zaplnili odhadom 

viac ako štyri stovky ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť myšlienku zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko. 
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. Sama si spomína na detstvo prežité za čias 
komunizmu, kedy boli ľudia za svoj názor prenasledovaní. „Myslím, že povedať svoj názor, aj to, že sme 
nespokojní s určitým zriadením v tomto štáte, je naša najväčšia možnosť a najfantastickejšia vec, ktorú máme,“ 
dodala. Množstvo ľudí, ktorí prišli myšlienku pochodu na námestie podporiť, usporiadateľku stretnutia Michaelu 
Čillíkovú milo prekvapilo. Pod pódiom boli zhromaždené mnohé mladé rodiny, ale aj staršie ročníky, viacerí z nich 
držali v rukách transparenty. Stretnutie sa nieslo v pokojnom duchu. „Som nesmierne vďačná, prekvapená a 
povzbudená tým, že aj ľudia v Žiari nad Hronom prišli. To som nečakala, že práve ľudia z tohto mesta sa takto 
rozhodnú, a že sa nebudú báť postaviť tu na námestie,“ podotkla. Čillíková vo svojom príhovore zdôraznila, že 
organizátorov podujatia nepodporuje žiadna organizácia či politická strana. Akékoľvek úvahy o organizovaní 
prevratu odmietla. „Netreba sa nechať ľuďmi s takýmito názormi domotivovať a to je asi to posolstvo,“ dodala. 
Čillíková dúfa, že podujatia, ktoré sa v piatok konajú po celom Slovensku splnia svoj účel. Ak to však bude 
nevyhnutné, je ochotná pustiť sa aj do organizácie ďalšieho podobného stretnutia. Potlesk medzi zúčastnenými 
zožal aj herec Richard Stanke, ktorí sa Žiarčanom prihovoril prostredníctvom nahrávky. „Ako sa hovorí, v jednote 
je sila, a keď nás bude čím viac, tak verím, že to dokážeme a Slovensko sa stane spravodlivou a slobodnou 
krajinou, kde platí právo a slušnosť,“ uviedol herec. 

zišli desaťtisíce ľudí. 
Prešov: Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej vystúpila na zhromaždení 
Prešov 9. marca (TASR) – 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. Prehlásila, že politické súboje o moc ju nezaujímajú. V súvislosti s vyšetrovaním má viacero 
pochybností, pretože podľa jej slov od začiatku vyšetrovania je celý proces ešte viac komplikovanejší, ako bol na 
začiatku, do vyšetrovania sa angažovali ľudia, ktorí tam nemali čo robiť. „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. 
Matka zavraždenej Martiny povedala, že jej dcéra bola veľmi odvážna a vždy sa zaujímala o politiku. Svojho 



snúbenca v jeho novinárskej práci vždy podporovala. Stále má pred očami, že jej Martinu našli zavraždenú v 
kuchyni, Janka na chodbe za dverami. Rodina nemá žiadne bližšie informácie o vyšetrovaní. Na zhromaždení v 
Prešove vystúpila aj speváčka Katka Koščová, ktorá vyzvala prítomných, aby sa postavili za slušnú spoločnosť, 
nepozerali nečinne na neprávosť a mali odvahu podávať podnety, poukazovať na krivdy. Aby tak robili slušne a 
nerezignovali na hodnoty ľudskosti. „Ján a Martina sú našou realitou. Sú skutoční. Boli skutoční…,“ povedala 
speváčka. Na námestí vystúpil Martin Husovský z kapely Komajota i pesničkárka Viki Olejárová, ktorá 
interpretovala skladby Karla Kryla. Vyslovila želanie, aby ich texty neboli stále pravdou. Zhromaždení prejavili 
svojimi transparentmi a reakciou na vystúpenia nesúhlas s vývojom v spoločnosti. Volali po odstúpení vládnych 
predstaviteľov. Podľa ohlásenia organizátorov na prešovské zhromaždenie prišlo 7000 ľudí. V nedeľu 11. marca 
sa bude na tom istom mieste konať spomienkový Koncert pre Jána a Martinu. 

V čase konania zhromaždenia zaznelo pred večerným predstavením v Divadle Jonáša Záborského (DJZ) v 
Prešove vyhlásenie umelcov a ďalších zamestnancov divadla k aktuálnemu dianiu na Slovensku. Ako informovala 
TASR manažérka DJZ Jana Dzurčaninová, vo vyhlásení sa uvádza, že divadelníci nemohli byť v tom čase spolu 
s ostatnými občanmi na námestí, kde by sa chceli postaviť za slušné Slovensko. „Trápi nás, čo sa deje v našej 
spoločnosti. Vražda novinára je čosi, čo sme v novodobej histórii Slovenska nezažili a myslíme si, že vyšetriť 
tento hrôzostrašný skutok a zároveň sa vysporiadať s korupciou, bezohľadnosťou moci a mafiánskymi praktikami 
je povinnosťou každého suverénneho občana a jeho volených zástupcov. My, umelci, a ďalší zamestnanci DJZ 
sa pripájame k požiadavke dôkladného a nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ 
uvádza sa vo vyhlásení. Divadelníci sú za vytvorenie dôveryhodnej vlády, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Košice: Pochod Postavme sa za slušné Slovensko prilákal vyše 6000 ľudí 
Košice 9. marca (TASR) – Tisíce ľudí prišli na piatkový pochod a zhromaždenie Postavme sa za slušné 

Slovensko v centre Košíc. Podujatie na Hlavnej ulici prebehlo pokojne a bez incidentov. Pochod sa začal krátko 
po 17.00 h, viac ako 6000 ľudí prešlo po Hlavnej ulici od Štátnej vedeckej knižnice k obchodnému domu Tesco a 
naspäť k Dolnej bráne, kde na pódiu vystúpili viacerí rečníci – herci, novinári, zástupcovia učiteľov a študentov, 
rímsko-katolícky kňaz Peter Gombita či kazateľ Cirkvi bratskej a spisovateľ Daniel Pastirčák. Podľa herečky Jany 
Wernerovej z divadla Na Peróne občianske zhromaždenia ukazujú, že ľudia ešte stoja o slušnosť a pravdu, že 
úplne nezleniveli, nezatrpkli a neboja sa vyjadriť svoj názor. „Nedôverujem vláde Slovenskej republiky. Žiadam 
zmenu, ale v prvom rade žiadam zmenu sama od seba. Čím som staršia, tým lepšie chápem, že to ja som tá 
zmena. Len ja sa môžem zmeniť, stať sa lepšou a sebavedomejšou, schopnou rozhodovať sama za seba a 
zaujímať sa nielen o svoj osud, ale aj o osud svojho okolia a svojej krajiny. A keď sa moje lepšie ja spojí s tými 
vašimi a všetkými ostatnými, ktorí stoja dnes v uliciach, stane sa z nás lepší a sebavedomejší národ, ktorý už viac 
nedovolí, aby mu vládla arogancia, spupnosť, chamtivosť a zloba,“ povedala z pódia. Na zhromaždení prečítali aj 
list Jozefa Kuciaka, mladšieho brata zavraždeného novinára. Poukázal v ňom na potrebu nestrácať vieru v 
možnosť zmeniť krajinu k lepšiemu a nebyť ľahostajný a lenivý vytvárať si svoj vlastný názor, založený na 
overených faktoch, a nie na konšpiráciách. „Prosím vás, buďme lepšími ľuďmi všade, kde sme. Vyberme sa 
cestou pokojnej zmeny, bez akéhokoľvek násilia, vyhrážok, útokov a nepodložených faktov. Z ľahostajných ľudí 
sa staňme lepšími bratmi, sestrami, rodičmi, susedmi, kolegami, občanmi. Bude to stáť veľmi veľa síl, ale – ako 
nás naučil môj starší brat, aj keď sa zlo zdá byť ľahšou a schodnejšou cestou, dobrý efekt a dobro pre každého z 
nás sa dá dosiahnuť len pokorou a rozvahou,“ uviedol v liste Jozef Kuciak. Medzi účastníkmi zhromaždenia boli aj 
študenti, starší ľudia i rodičia s deťmi. Na transparentoch účastníci vyjadrovali nespokojnosť s pomermi v štáte, 
odmietali korupciu, poukazovali na nevyšetrené kauzy. Nechýbali výzvy na odstúpenie premiéra a ministra vnútra. 
Na poriadok dohliadali mestskí policajti. Zhromaždenie sa skončilo krátko pred 19.30 h za zvukov slovenskej 
hymny. 

Banská Bystrica: Námestie zaplnilo viac ako 4000 ľudí 
Banská Bystrica 9. marca (TASR) – Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo v piatok podvečer viac ako 4000 

ľudí, aby podporili zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko. Je to minimálne raz toľko než uplynulý 
týždeň na pietnej spomienke venovanej zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martiny 
Kušnírovej. 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. Tými sú 
dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára a jeho priateľky za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a 
nová dôveryhodná vláda. Protestujúci dav skandoval, pískal a štrngal kľúčmi, aby „odzvonil“ súčasnej vláde. 
Rečníci na vyše jeden a polhodinovom proteste zdôrazňovali, že krajina by sa mala vrátiť do rúk občanov, ktorí 
nechcú nič viac iba slušné, čisté, morálne a demokratické Slovensko. Odmietajú obvinenia, že ich organizuje 
opozícia či zahraničné sily s Georgeom Sorosom. „Používať takúto rétoriku je obrovská urážka, neúcta a 
arogantné podceňovanie nás obyčajných občanov, ktorí platíme dane a ich platy. Nie sme hlupáci, ktorí nevedia 
rozpoznať dobro od zla. Máme svoj rozum, uši a oči. Vidíme, čo sa v republike deje. Všetky limity našej 
občianskej trpezlivosti sa naplnili, ba aj pretiekli. Viac špiny, hnusu, korupcie, nenávisti a zloby nechceme a 
nemôžeme tolerovať, prehliadať. Budeme tu, kým bude treba, týždne aj mesiace a pokojne, bez zbraní. Tými sú 
naše slová,“ znelo námestím. Počas protestu sa nevyskytli žiadne incidenty, pri ktorých by musela zasahovať 
polícia. Podľa Martiny Strmeňovej z platformy Nie v našom meste, ktorá zhromaždenie v Banskej Bystrici 
organizovala, spolupráca s políciou počas príprav bola veľmi dobrá. Účastníci aj tento piatok zapaľovali pri 
Morovom stĺpe sviečky za zavraždenú dvojicu a na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja od ich smrti 
stále veje čierna zástava. 

Skalica: Zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko so stovkami zúčastnených 



Skalica 9. marca (TASR) – V Skalici sa na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko 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. Po úvodnom príhovore prečítali list brata 
zavraždeného Jána Kuciaka Jozefa, ktorý adresoval všetkým zhromaždeným na celom Slovensku. Na záver si 
ľudia zaspievali štátnu hymnu a symbolicky zaštrngali kľúčmi. Následne sa v pokoji rozišli. „Prišiel som, že sa mi 
nepáči reakcia a úplná ignorancia zo strany čelných predstaviteľov tohto štátu. Pán premiér si v poslednom týždni 
robí tlačovky, na ktorých hovorí o nejakom protištátnom komplote. Zdá sa mu to oveľa pravdepodobnejšia 
možnosť, prečo idú občania do ulíc, ako je ich frustrácia, ktorá je prejavom ich hlbokej nedôvery voči nezávislému 
fungovaniu inštitúcií,“ povedal pre TASR jeden z účastníkov zhromaždenia 23-ročný Ladislav Kašša. Organizátori 
sú pripravení pokračovať i v ďalších aktivitách v Prievidzi. „Videli ste, aká tu bola účasť. Myslím si, že ľudia budú 
bojovať za svoju pravdu aj naďalej,“ povedala po skončení akcie jedna z organizátoriek. 

Za slušné Slovensko ako prví pochodovali v Sydney 
Sydney/Bratislava 9. marca (TASR) – 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. „Aj keď som momentálne na opačnom konci sveta, nie je mi jedno, čo sa 
na Slovensku deje. Nie je to jedno ani ďalším Slovákom žijúcim v Sydney, ktorí ma dnes prišli podporiť v 
myšlienke za lepšie Slovensko,“ vyhlásila spoluorganizátorka pochodu. „Pochod sa začal o siedmej hodine večer 
na Martin Place, kde sme mali príhovor, potom sme sa spolu presunuli na Angel Place, kde sme si spoločne uctili 
minútou ticha Janka Kuciaka a Martinu Kušnírovú,“ presnila Slovenka v Sydney. „Celý pochod prebiehal vo veľmi 
priateľskej atmosfére, avšak s nádychom serióznosti, pretože aj my, Slováci žijúci v Sydney, si uvedomujeme 
závažnosť momentálnej situácie na Slovensku,“ vyhlásila. „Ani my nie sme spokojní s vládou SR. Aj my sme za 
to, aby nastúpila nová vláda, prestala panovať korupcia a mafiánske praktiky. Avšak, nenechali sme sa strhnúť 
emóciami a politickými nátlakmi naokolo. Chceli sme, aby náš pochod bol očistený od akýchkoľvek politických 
názorov. Bol to naozajstný pochod za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú,“ zdôraznila. 

Bratislava: V centre pochodovala hŕstka ľudí proti finančníkovi G. Sorosovi 
Bratislava 9. marca (TASR)- V centre Bratislavy sa v piatok popoludní konal pochod proti americkému 

finančníkovi Georgeovi Sorosovi. Iniciovala ho mimoparlamentná strana NAJ a jeho úvodu sa zúčastnilo do desať 
ľudí. Pochod odštartoval o 16.00 h pred Michalskou bránou. Organizátori i účastníci ním reagovali na politicko-
spoločenskú situáciu na Slovensku po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. „My hovoríme, áno, poďme do tej zásadnej zmeny v spoločnosti, ale nepočuli sme Igora Matoviča 
(OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS), že chcú zmeniť systém. Oni chcú len vymeniť vládu. Systém sa týmito 
politickými subjektmi nezmení,“ povedal predseda strany NAJ Viktor Béreš. V Bratislave na Námestí SNP sa 
zároveň o 17.00 h začne zhromaždenie s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. 

Prezident: Vystúpenie prezidenta Andreja Kisku 
foto: KP SRZA SLUŠNÉ SLOVENSKO 
Od minulého týždňa sa zásadne zmenila atmosféra v celej našej krajine. Ohavná vražda Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej otriasla celým Slovenskom. 
Viackrát som tento týždeň zopakoval, že je potrebné čím skôr – okamžite a urýchlene – začať náročný, hoci 

bolestný, ale nevyhnutný proces návratu dôvery našich občanov k vlastnému štátu, jeho predstaviteľom, jeho 
schopnosti nás chrániť a zaistiť spravodlivosť. A že vidím nateraz dve možnosti – zásadnú rekonštrukciu vlády, 
ktorá by nepolarizovala našu krajinu alebo predčasné voľby. 

V nedeľu som rokoval s predsedom vlády, ale, žiaľ, naše názory na riešenie situácie sa zásadne rozchádzajú. 
Preto ako prezident našej krajiny, ktorého povinnosťou vyplývajúcou z ústavy je zabezpečiť riadny chod 
ústavných orgánov, som začal rokovania s politickými stranami: ako si predstavujú existenciu vlády, vzťah vlády a 
opozície, a tiež ako začať obnovu dôvery ľudí v náš štát. 

Privítal som preto iniciatívu predsedu národnej rady na spoločné stretnutie troch najvyšších ústavných 
činiteľov, ktoré sa pred chvíľou skončilo, k upokojeniu situácie. Na toto stretnutie som navrhol spoločnú 
deklaráciu, ku ktorej som predom nedostal žiadne pripomienky; ani od predsedu národnej rady, ani od predsedu 
vlády. 

Na jej znení, aj napriek prvému pozitívnemu signálu od predsedu národnej rady, sme sa napokon nedokázali 
zhodnúť. Nepovažujem za korektné prísť na naše stretnutie so zásadne iným návrhom textu, s ktorým som 
nemohol súhlasiť. 

Je mi to ľúto; som presvedčený, že by to bol veľmi dôležitý upokojujúci signál pre našu verejnosť. 
Na dnešnom stretnutí som opätovne zdôraznil moju plnú podporu orgánom činným v trestnom konaní, ktoré 

vyšetrujú zákernú vraždu. Na základe informácií od náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta republiky, 
brigádneho generála Šimka, ktorý sa zúčastnil dnešnej Bezpečnostnej rady, som ocenil, že polícia je pripravená 
zabezpečiť pokojný priebeh dnešných zhromaždení. 

Občania očakávajú reálne riešenie politickej krízy a jasné vyvodenie politickej zodpovednosti za stav nedôvery 
v spravodlivosť v našej krajine. Toto je úloha predsedov politických strán. 

Na rokovanie do Prezidentského paláca som vládne strany pozval na pondelok. 
Osobne som stále presvedčený, osobne verím, že ako spoločnosť sa dokážeme zomknúť a túto situáciu 

pokojne a slušne vyriešiť. 



Chcem preto, ako prezident, poprosiť všetkých, ktorí sa dnes zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko v 
mnohých mestách našej krajiny a po celom svete: prosím, nech slušné Slovensko je naozaj slušným a nech je 
hlas každého slušného človeka našej krajiny aj počuť. 

R.Sulík: Vyjadrenie R. Fica po zasadnutí bezpečnostnej rady je zastrašovaním 
Bratislava 9. marca (TASR) – Medializované informácie z piatkového zasadnutia Bezpečnostnej rady SR a 

následné vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) považuje líder opozičnej SaS Richard Sulík za 
zastrašovanie ľudí. Reagoval tak na brífingu na premiérove vyhlásenia, že počas chystaných zhromaždení by 
mohlo dôjsť k útokom na verejné budovy. „Neštítia sa ničoho, len aby dosiahli svoj cieľ. A to zastaviť vlnu 
nespokojnosti a pobúrenia ešte predtým, ako vyjde na námestia. Chcú, aby sa občania zasa báli a aby sme svoj 
hnev nosili v sebe a neorganizovali sa,“ povedal Sulík. Podotkol, že zasadnutie rady malo byť skôr a nie robiť ho 
niekoľko hodín pred protestmi. Ohľadom dlažobných kociek pred Úradom vlády SR, na ktoré premiér upozornil, 
uviedol, že by slušní ľudia neboli niečoho podobného schopní. „Neverím, že slušní ľudia, ktorí dôjdu prejaviť svoj 
názor, ktorí dôjdu prejaviť to, že sú nespokojní s tým, v akom štáte žijeme, že tam teraz budú hádzať kockami. 
Lebo si všetci plne uvedomujú, že nakoniec sa to obráti proti slušným ľuďom,“ povedal Sulík s tým, že nevidí 
dôvod komentovať, čo Fico povie. Šéf SaS je zároveň presvedčený, že bezpečnostné zložky mali dostatok času 
pripraviť sa na podvečerné zhromaždenie. „Očakávam, že každého jedného, ktorý bude hádzať, ktorý len chytí 
kocku do ruky, stiahnu z obehu,“ doplnil Sulík. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR premiér vyhlásil, že v 
súvislosti s piaktovými zhromaždeniami má rada informácie, ktoré hovoria o vysokej pravdepodobnosti rôznych 
konfrontácií a útokov na verejné budovy. Pred Úradom vlády SR mali byť pripravené podľa premiéra kopy 
kamenných kociek. „Ak si niekto chystá kocky, asi si nechystá pozdravné holubice,“ uviedol Fico na brífingu. 
Rešpektuje právo občanov zhromažďovať sa, pokiaľ je to v súlade so zákonom. 

BRIEF: PREMIÉR: CEZ VÍKEND BUDEME V KOALÍCII RIEŠIŤ UPOKOJENIE SITUÁCIE 
Bratislava 9. marca (TASR) – Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa už tento víkend stretne s 

koaličnými partnermi, aby hľadali konkrétne riešenia na upokojenie situácie. A hneď ako sa dohodnú na 
konkrétnych krokoch, bude o nich Fico informovať prezidenta Andreja Kisku. Premiér to vyhlásil po stretnutí troch 
najvyšších ústavných činiteľov, na ktorom sa im nepodarilo dospieť k jednotnému zneniu memoranda k súčasnej 
situácii. 

Medzinárodný tím, ktorý by mal objasniť vraždu Kuciaka, by mal vzniknúť onedlho 
Bratislava 9. marca (TASR) – Medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy 

investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, by mohol vzniknúť na budúci týždeň. Informovali o tom 
na tlačovej konferencii generálny prokurátor Jaromír Čižnár a šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik. 
Pre Čižnára je tento tím priorita. „Finalizuje sa zriadenie spoločného slovensko-talianskeho tímu. Členovia 
medzinárodného tímu sú už vytypovaní,“ povedal námestník generálnej prokuratúry pre trestný úsek Peter 
Šufliarsky. Približne 73 vecí a spisov voči talianskej skupine operujúcej na východe Slovenska sa bude nanovo 
preverovať. Tie boli ustálené u 11 fyzických osôb a šesť právnických. Generálna prokuratúra SR ich lustruje aj 
vďaka informáciám z médií. Šéf prokurátorov priznal, že nie je spokojný s doterajším priebehom vyšetrovania 
dvojnásobnej vraždy. Neznamená to však podľa neho, že sa nepracuje. Výsledky vyšetrovania však podľa jeho 
slov nezodpovedajú tomu, koľko sa už toho vykonalo. Čižnár chce dosiahnuť viac a spokojný by bol, keby už mali 
páchateľa. Potvrdil, že pri vyšetrovaní sa pracuje s viacerými motívmi. „Pokiaľ nebudeme konať rýchlo, tak si 
postavíme pomník, čo ja odmietam. Pokiaľ bude v mojich silách, tak sa tak nestane,“ dodal Čižnár. Pripomenul, 
že slovenské orgány činné v trestnom konaní úzko spolupracujú s kolegami zo zahraničia. V súčasnosti sa podľa 
Čižnára analyzujú obrovské množstvá dát. Generálny prokurátor ďalej informoval, že od šéfa Slovenskej 
informačnej služby (SIS) Antona Šafárika si vyžiadal informácie, ktoré majú. SIS monitorovala osoby údajne 
napojené na kalábrijskú mafiu na Slovensku. Informácie mali posielať polícii. „Hovoril som s riaditeľom Slovenskej 
informačnej služby Antonom Šafárikom, ktoré boli zasielané priamo polícii a nie na Generálnu prokuratúru SR. 
Potom si budeme lustrovať a ako s nimi bolo naložené,“ povedal Čižnár. Šéf prokurátorov sa v piatok stretol aj s 
europoslancami, ktorí prišli na Slovensko kvôli vražde novinára. „Padali otázky, ktoré boli trochu nepríjemné, ale 
myslím si, že na všetky odpovedali v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho družky,“ povedal Čižnár, 
ktorý nevie, aký bude výstup z tohto stretnutia. 

Jourová: Vraždu Kuciaka by mohla riešiť vznikajúca Európska prokuratúra 
Brusel 9. marca (TASR) – Vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice by 

podľa názoru komisárky EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej mohla byť 
symbolickým prípadom pre vznikajúcu Európsku prokuratúru. Musí sa však potvrdiť, že v tomto prípade skutočne 
došlo k zneužitiu eurofondov, uviedla Jourová v piatok podľa agentúry DPA v Bruseli, kde sa konalo stretnutie 
ministrov spravodlivosti EÚ. Podobný názor má aj rakúsky minister spravodlivosti Josef Moser. „Bol by to dobrý 
symbolický prípad, keby už Európska prokuratúra bola zriadená,“ konštatoval. Jourová zároveň zdôraznila, že 
Európska prokuratúra, ktorú podporuje 20 členských štátov EÚ, začne fungovať až v roku 2020 a jej pôsobenie 
nebude retroaktívne. Jána Kuciaka a jeho snúbenicu našli 25. februára mŕtvych v ich dome v obci Veľká Mača. 
Boli zavraždení približne tri dni predtým. Kuciakova vražda zrejme súvisí s jeho novinárskou prácou. 

BRIEF: J. ČIŽNÁR NIE JE SPOKOJNÝ S DOTERAJŠÍM VYŠETROVANÍM VRAŽDY NOVINÁRA 
Bratislava 9. marca (TASR) – 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. Výsledky vyšetrovania však podľa jeho slov nezodpovedajú tomu, koľko sa už toho vykonalo. 
Čižnár chce dosiahnuť viac a spokojný by bol, keby už mali páchateľa. Na tlačovej konferencii potvrdil, že pri 
vyšetrovaní sa pracuje s viacerými motívmi. 

Bratislava: Mesto prijalo pre piatkové zhromaždenie viacero opatrení 



Bratislava 9. marca (TASR) – Hlavné mesto v súvislosti s piatkovým zhromaždením „Postavme sa za slušné 
Slovensko“ v Bratislave pripravilo viaceré opatrenia s cieľom pomôcť organizátorom zabezpečiť pokojný priebeh 
podujatia. To bude od 17.00 h na Námestí SNP a očakáva sa na ňom účasť tisícok ľudí. TASR o tom informovala 
hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Mestská polícia v Bratislave posilní počas zhromaždenia výkon poriadkovej 
služby. Zároveň prijala viaceré opatrenia, ktoré bude realizovať v spolupráci so štátnou políciou, aby zabezpečili 
verejný poriadok a bezpečnosť. Hlavné mesto bude zároveň pred Starou tržnicou podávať pre účastníkov 
zhromaždenia čaj. „Medzi ďalšie opatrenia hlavného mesta patrí rozmiestnenie mobilných toaliet na Námestí 
SNP, ako aj zabezpečenie mimoriadnej kapacity pracovníkov, ktorí budú upratovať námestie po skončení 
zhromaždenia,“ priblížila Onufer. Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude počas zhromaždenia operatívne 
odkláňať premávku autobusov, trolejbusov a električiek, a to predovšetkým na Námestí SNP, Hodžovom námestí, 
Kollárovom námestí a Námestí slobody. Odklon autobusových liniek 31 a 39 bude z Nábrežia arm. gen. L. 
Svobodu cez Vajanského nábrežie, Karadžičovu, Legionársku, Šancovú, Trnavské mýto a späť na konečnú 
Cintorín Slávičie údolie. Linky 80 a 94 budú odklonené z Mosta SNP do obratiska Most SNP a späť na svoju 
trasu. Linky 83, 93, 94, 184 budú obojsmerne odklonené na Pražskú, Šancovú, Legionársku, Karadžičovu, 
Vajanského nábrežie a Most SNP. Trolejbusová linka 208 bude odklonená z Prievozskej cez Mlynské nivy na 
konečnú Nemocnica sv. Michala a späť na svoju trasu. Linka 207 bude odklonená obojsmerne cez ulice 
Záhradnícka, Karadžičova, Legionárska, Šancová, Pražská a Hroboňova. Linka 212 bude premávať cez ulice 
Pražská, Šancová, Legionárska, Karadžičova, Mlynské nivy – obojsmerne. V úseku Koliba, Karpatská, Žilinská, 
Mýtna, Hodžovo námestie a späť bude zabezpečená náhradná doprava trolejbusmi s vybavením APU. 
Električkové linky 3, 4, 5, 7, 8 a 9 budú v centrálnej mestskej oblasti premávať po odklonových trasách. Dispečing 
DPB zabezpečí operatívne riadenie MHD. 

BRIEF: MEDZINÁRODNÝ VYŠETROVACÍ TÍM BY MOHOL VZNIKNÚŤ NA BUDÚCI TÝŽDEŇ 
Bratislava 9. marca (TASR) – Medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý bude pracovať na objasňovaní vraždy 

investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, by mohol vzniknúť na budúci týždeň. Informovali o tom 
na tlačovej konferencii generálny prokurátor Jaromír Čižnár a šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik. 
Pre Čižnára je tento tím priorita. 

A. Kiska, A. Danko a R. Fico sa nedohodli na spoločnom texte deklarácie 
Bratislava 9. marca (TASR) – Traja najvyšší ústavní činitelia sa nedohodli na spoločnom znení dokumentu, 

ktorým by reagovali na súčasnú situáciu v krajine po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Po 
rokovaní na Bratislavskom hrade to oznámil predseda NR SR Andrej Danko (SNS) s tým, že všetci traja majú 
želanie, aby sa v spoločnosti zachoval pokoj. „Vítam toto stretnutie, na ktorom sme prešli aktuálne politické témy. 
Síce sme neskoncipovali politickú deklaráciu, ale želáme si, aby v spoločnosti bol zachovaný pokoj. My traja 
urobíme všetko v rámci našich kompetencií, aby neboli udalosti posledných dní akokoľvek politicky zneužívané,“ 
povedal Danko, ktorý stretnutie inicioval. Premiér Robert Fico (Smer-SD) a prezident Andrej Kiska sa priamo po 
stretnutí nevyjadrili. Kiska už vo štvrtok (8.3.) povedal, že ak má mať toto rokovanie zmysel, jeho výsledkom má 
byť spoločná deklarácia, ktorej text poslal Dankovi aj Ficovi. Premiér však prišiel na rokovanie s vlastným textom, 
v ktorom napríklad nebola veta o tom, že politici nebudú okolo protestov šíriť konšpiračné teórie, ani ich inak 
dehonestovať. 

Návrh deklarácie, s ktorou na stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov dnes prišiel predseda vlády SR 
Robert Fico. 

Spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov 
V rámci štandardného politického dialógu sa dnes 9. marca 2018 stretli na Bratislavskom hrade traja najvyšší 

ústavní činitelia. 
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko a 

predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico: 
1. Vyjadrili plnú podporu a dôveru orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej a prijali záväzok zabezpečiť, v rámci svojich právomocí, úplnú nezávislosť a nestrannosť 
vyšetrovania tohto zločinu, ako aj všetkých súvisiacich trestných činov. 

2. Skonštatovali, že sloboda prejavu a sloboda tlače majú na Slovensku vysokú úroveň a že je v životnom 
záujme našej demokratickej krajiny tieto hodnoty udržať a chrániť. 

3. Vyjadrili rešpekt k dnes pripravovaným verejným zhromaždeniam a vieru, že účastníci týchto zhromaždení 
budú mať záujem realizovať základné ústavné právo pokojne sa zhromažďovať. 

4. Zobrali na vedomie informácie o bezpečnostných rizikách spojených s dnešnými zhromaždeniami, najmä o 
vysoko pravdepodobných pokusoch zneužiť pokojné občianske zhromaždenia na násilné podujatia. 

5. Požiadali všetky relevantné bezpečnostné zložky, aby vyvinuli maximálne úsilie na ochranu pokojných 
zhromaždení a na predchádzanie násilnostiam. 

Andrej Kiska, prezident SR 
Andrej Danko, predseda Národnej rady SR 
Robert Fico, predseda vlády SR 
Organizátori zhromaždenia Za slušné Slovensko vyzývajú k pokojnému priebehu 
Bratislava 9. marca (TASR) – Organizátori piatkového bratislavského podujatia Za slušné Slovensko vyzývajú 

všetkých ľudí, ktorí sa akcie zúčastnia, 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,“ hovoria organizátori. Policajný prezident Tibor Gašpar 
vo štvrtok (8.3.) avizoval, že polícia má informácie, že sa do podujatí v Bratislave a ďalších slovenských mestách 
chcú zapojiť ultra fanúšikovia niektorých futbalových klubov. Ubezpečil, že polícia sa bude snažiť o pokojný 
priebeh podujatí na celom Slovensku. 



Vyjadrenie: Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k súčasnej … 
Vyjadrenie: Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k súčasnej situácii Bratislava 9. marca 

(TASR) – Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú chránené ústavou. V demokratickej spoločnosti sú 
štátne orgány a ich predstavitelia povinní tieto práva plne rešpektovať a napomáhať ich uplatňovaniu. Novinári a 
novinárky svojou prácou napĺňajú aj ďalšie základné právo, a to právo verejnosti na informácie. Médiá 
sprostredkujú občanom informácie o fungovaní štátu, na základe ktorých sa môžu zodpovedne rozhodovať o tom, 
komu správu štátu zveria. Demokratická spoločnosť nemôže fungovať bez slobodnej práce novinárov a 
novinárok. Povinnosťou štátu v demokratickej spoločnosti je vyšetriť dôsledne a rýchlo každý trestný čin. V 
každom takomto prípade štát musí zabezpečiť, aby bolo vyšetrovanie nestranné a nezávislé. V prípade vraždy 
novinára, ktorý sa zaoberal zlyhaniami štátu a jeho orgánov, musí štát na splnenie tejto svojej povinnosti 
vynaložiť osobitné úsilie. A musí presvedčiť občanov, že tak skutočne postupuje. Dôvera verejnosti v štátne 
orgány je totiž základom ich legitimity. 

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 
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 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. 

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,“ uviedo l 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 mali 
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 opozíciou, 
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 Fica 
„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] 

 
 

24. Zdravie: Na viacerých futbalových štadiónoch pribudnú externé 

defibrilátory 
[12.03.2018; lekari.sk; 00:00; TASR] 

 
https://www.lekari.sk/denna-sprava/Zdravie-Na-viacerych-futbalovych-stadionoch-pribudnu-externe-
defibrilatory-19470.html 

https://www.lekari.sk/denna-sprava/Zdravie-Na-viacerych-futbalovych-stadionoch-pribudnu-externe-defibrilatory-19470.html
https://www.lekari.sk/denna-sprava/Zdravie-Na-viacerych-futbalovych-stadionoch-pribudnu-externe-defibrilatory-19470.html


 
 

Bratislava - Slovenský futbalový zväz (SFZ) spolu so záchranármi rozšírili okruh futbalových štadiónov, na 
ktorých bude prístupný automatický externý defibrilátor. Ten sa najčastejšie umiestňuje práve do priestorov, kde 
sa združuje veľké množstvo ľudí.Ďalších päť defibrilátorov bude umiestnených na štadiónoch druholigových 
klubov Lokomotíva Košice, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Komárno a Trebišov. “Automatický 

externý defibrilátor slúži na zrušenie chorobného rytmu srdca, môže ich používať aj laik,” povedal záchranár 
Falck-u Peter Lakomý.SFZ si takúto spoluprácu so záchranármi pochvaľuje. Súčasťou projektu je aj preškolenie 
odborníkmi, ako defibrilátory správne používať. “Viaceré zdravotné incidenty počas futbalových stretnutí totiž 
ukázali, že je nesmierne dôležité, aby sme disponovali potrebnou technikou a mali na úrovni vyškolený personál, 
ktorý vie, čo má v krízovej situácii robiť,” povedal manažér SFZ Peter France. 

https://www.lekari.sk/denna-sprava/Zdravie-Na-viacerych-futbalovych-st adionoch-pribudnu-externe-
defibrilatory-19470.html 
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25. INBOX 
[02.03.2018; Hair & Beauty; EDITORIÁL; s. 6; čitateľky;redakcia] 

 
 

Aj vy nám napíšte, čo si myslíte o časopise, ktorý čítate, čo vás potešilo, prípadne čo vám v ňom chýba. Veď 
ho pripravujeme pre vás. 

Píšte na redakcia@in2.sk, prípadne redakcia Hair & Beauty, Rybničná 40, 831 06 Bratislava. Nasledujúce 
vydanie hľadajte v stánkoch v apríli. 

— 
Nie je píling ako píling 
V množstve skrášľovacích procedúr, čo ponúkajú salóny, sa už skutočne nedá orientovať. Ak sa človek 

rozhodne pre zákrok, musí si veľmi dobre preveriť, kam ide, ako v jeho prípade budú postupovať a aké na to majú 
kvalifikácie. Osobne som absolvovala v článku spomínaný píling a skutočne chcem klinike poďakovať za 
profesionálny prístup. Bola som si istá, že som sa zverila do rúk odborníkov a nesklamala som sa. 

Čitateľka z Bratislavy Ďakujeme za uznanie, odovzdáme. 
— 
Predplatili ste si Hair & Beauty? 
Pozrite sa, či ste náhodou nevyhrali balíček vlasovej kozmetiky Malibu Color Wellness Collection: Katarína K. 

Bratislava, Zdenka P Trnava, Edita S. Spišská Nová Ves, Mária H. Košice, Ľudmila G. Banská Bystrica, Renata 

L. Bratislava, Kamila A. Bratislava, Ivon B. 
Bratislava, Miriam P. Košice, Darina Š. Prievidza. 
— 
Inšpirujte sa Nude Hair 
Fakt som sa inšpirovala. Vďaka za tipy. Zákazníčka odchádzala nadmieru spokojná, a to si dovtedy nevedela 

predstaviť, že by z nej bola hnedovláska. Presvedčila som ju práve účesom Glamour Hairstyle… Vďaka. 
Marta s nožničkami 
Redakcia: Tešíme sa - neprekvapuje nás, že to vyšlo. 
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26. Perličkový deň 
[02.03.2018; Hair & Beauty; VLASY KOLEKCIE; s. 35,36,37; Eva Švoňavová] 

 
 

A je to tu zase. Najkrajšie dni. No ak by ste od Mirky chceli svadobný účes, až do novembra máte smolu. 
Pripravila: Eva Švoňavová 
„Prvé je vždy obsadené leto, ale „svadbujeme" vlastne už od začiatku roka" prezradila Miroslava Kulová, ktorá 

nemá s nevestami žiadny problém. Zvláda nervozitu, neistotu aj napätie a budúce nevesty si nevie vynachváliť. 
„Áno, skúšame, veď každá nevesta má rada istotu, predtým, než pôjde na ostro…" dodáva a usmieva sa. 

Niektoré nevesty neveria, keď si dávame termín a ja im napíšem 45 minút na výčes. Doslova ma prosia, aby som 
si na ne nechala viac času… A ja sa potom nudím! 

V každom prípade - nie je nič krajšie ako krásna a spokojná nevesta. To žiarenie je nákazlivé. 
Vlasy a vízáž: Miroslava Kulová Marilyn Kaderníctvo, Spišská Nová Ves 

Foto: Stanka Hollo Photography 
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