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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. ONLINE: FC Lokomotíva Košice - AS Trenčín 
[10.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360475/online-fc-lokomotiva-kosice-as-trencin/ 

 
 

Futbalový Slovnaft Cup pokračuje zápasmi 4. kola. Futbalisti AS Trenčín narazia na druholigovú Lokomotívu 
Košice. Duel sledujte ONLINE na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
10.10.2018|15:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|5. kolo 
FC Lokomotíva Košice 
0 : 0(-:-)začiatok 15:00 
AS Trenčín 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00. 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 

https://sport.aktuality.sk/c/360475/online-fc-lokomotiva-kosice-as-trencin/


1 : 2 3.9.2014 
AS Trenčín Trenčín 
Posledné zápasy FC Lokomotíva Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 1 5.10.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Inter Bratislava Inter 
1 : 0 29.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 0 21.9.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
KFC Komárno Komárno 
0 : 2 15.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 3 9.9.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
TJ Štart Hrabušice Hrabušice 
2 : 3 5.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠK Čierne Čierne 
0 : 1 5.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 1 31.8.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Poprad Poprad 
2 : 1 25.8.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 17.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
5 : 1 11.8.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
OSK Stráňavy Stráňavy 
1 : 4 8.8.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 2 3.8.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
2 : 1 28.7.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 2 20.7.2018 
FC Petržalka Petržalka 
Cegléd Cegléd 
0 : 0 7.7.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 2 23.6.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
5 : 0 20.5.2018 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 13.5.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 1 5.5.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
3 : 2 2.5.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Partizán Bardejov Bardejov 



1 : 3 28.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
3 : 3 25.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina B Žilina B 
2 : 2 15.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 1 10.4.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 6.4.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 31.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Inter Bratislava Inter 
0 : 3 27.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
KFC Komárno Komárno 
4 : 0 17.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Kisvarda FC Kisvarda FC 
1 : 0 18.2.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 10.2.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 1.2.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Nyíregyháza Nyíregyháza 
1 : 0 25.1.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 19.1.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 1 17.11.2017 
FK Poprad Poprad 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 0 11.11.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 1 4.11.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 2 27.10.2017 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 2 21.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 13.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 1 6.10.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 1.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
TJ Iskra Borčice Borčice 
3 : 1 27.9.2017 



FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 22.9.2017 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 1 15.9.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Pokrok SEZ Krompachy Krompachy 
0 : 1 12.9.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 8.9.2017 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 2.9.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
4 : 1 25.8.2017 
KFC Komárno Komárno 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy AS Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
2 : 0 29.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Nitra Nitra 
2 : 1 25.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 22.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
0 : 2 15.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica Lipt. Štiavnica 
0 : 6 12.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
OŠK Švošov Švošov 
3 : 6 5.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
3 : 0 30.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 3 26.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 23.8.2018 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
1 : 1 16.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 12.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 0 9.8.2018 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
AS Trenčín Trenčín 



5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 1 2.8.2018 
Gornik Zabrze Zabrze 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Gornik Zabrze Zabrze 
0 : 1 26.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 19.7.2018 
Podgorica Podgorica 
Podgorica Podgorica 
0 : 2 12.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Rostov Rostov 
1 : 1 5.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Bohemians 1905 Bohemians 
5 : 1 26.6.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 27.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.5.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 3 28.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 22.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 3 14.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 8.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 5 31.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Honvéd Budapešť Honvéd Budapešť 
2 : 2 23.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 17.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 3.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 0 24.2.2018 



1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
1 : 1 18.2.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
7 : 0 10.2.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 30.1.2018 
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 
AS Trenčín Trenčín 
9 : 0 20.1.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Baník Ostrava Ostrava 
3 : 0 13.1.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 2 9.12.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 2.12.2017 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 28.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 25.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Mattersburg Mattersburg 
5 : 2 9.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 8 3.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
15:00 
10.10.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
6.80 5.25 1.35 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
15:00 
10.10.2018 
FC Nitra Nitra 
11.50 6.15 1.20 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
15:00 
10.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 



10.40 5.35 1.25 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
15:00 
10.10.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3.40 3.60 1.85 
MFK Zvolen Zvolen 
15:00 
10.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
8.25 5.35 1.30 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
15:00 
10.10.2018 
FK Poprad Poprad 
9.00 5.00 1.25 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
15:00 
10.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
7.50 4.80 1.30 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
15:00 
10.10.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
3.50 3.70 1.80 
FK 09 Bacúch Bacúch 
15:00 
10.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
6.55 4.60 1.35 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
15:30 
10.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
7.40 5.30 1.27 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
15:30 
10.10.2018 
FK Senica Senica 
8.05 6.00 1.22 
MFK Skalica Skalica 
18:00 
10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4.50 4.00 1.65 
Partizán Bardejov Bardejov 
15:00 
11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
7.35 5.25 1.33 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
18:00 
16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2.40 3.40 2.50 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Tipy na dnes - streda 10. októbra 
[10.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20927580/tipy-na-dnes-streda-10-oktobra.html 

https://korzar.sme.sk/c/20927580/tipy-na-dnes-streda-10-oktobra.html


 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Starosta 
KOŠICE. Brilantná tragikomédia z pera uznávaného nemeckého dramatika Gerta Hofmanna sa po dlhej 

odmlke konečne dostáva na slovenské javiská. V Košiciach ju uvidíte v stredu o 19.00 hod. v Historickej radnici. 
Účinkujú Szidi Tobias, Miro Noga a Krištof Tobias. 

Korben Dallas 
KOŠICE. V stredu o 20.00 hod. sa začína v Kuturparku koncert kapely Korben Dallas, hosťom bude poľský 

džezový huslista Adam Baldych. 
Gdyňa - Splnený sen Poliakov o modernosti 
KOŠICE. Prednáška v anglickom jazyku s rovnomenným názvom sa uskutoční v stredu 10. októbra vo 

Východoslovenskom múzeu na Námestí Maratónu mieru 2 o 17.00 hod. 
Vznik Československa v Prešove 
PREŠOV. Krajské múzeum v Prešove predstaví nový pohľad na obdobie nástupu československej štátnej 

moci po vzniku republiky v roku 1918. Prinesie ho ďalšie z podujatí z cyklu Čaj o piatej u Rákociho v stredu v 
Rákociho paláci o 17. hodine. Uskutočnia dve prednášky historikov, ktorí na základe vedeckého výskumu detailne 
popísali vznik Československej republiky z pohľadu Prešovčanov. 

CINEMAX 
KOŠICE. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.35, 18.00, 20.40, Piadinôžka 3D o 

16.20, Dôverný nepriateľ o 15.20, Hell Fest: Park hrôzy o 18.40, Mníška o 18.20, Nebezpečná láskavosť o 20.30, 
Pátranie o 20.10, Piadinôžka o 15.40, 17.40, 18.30, Pivnica o 16.10, 20.50, Po čom muži túžia o 15.30, 20.00, 
Predátor: Evolúcia o 20.55, Srdcoví rebeli o 17.50 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park hrôzy o 20.20, 

Piadinôžka o 15.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20, 18.40, Predator: Evolúcia o 16.30, Mníška o 
20.30 hod. 

KINO ÚSMEV 
KOŠICE. Cestovateľský večer: Ázia o 19.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Tom, Dick a Harry o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Alžbetina 38) - Podmorská rozprávka o 9.00 hod., (Tajovského 4) - , THÁLIA - Kojot tancujúci s 

hviezdami o 9.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park 

hrôzy o 20.20, Piadinôžka o 15.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.30, 18.00, 20.30, Piadinôžka 15.40, 3D 

o 16.20, Hell Fest: Park hrôzy o 20.45, Nebezpečná láskavosť o 20.50, Pivnica o 18.20, Po čom muži túžia o 
18.30, FESTIVAL PO CITY: Lekcia o 17.00, Manifesto o 19.15, Climax o 21.00 hod. 

Sľuby 
PREŠOV. Novú hru uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod. na veľkej scéne. 
SC 26: Za indiánskym čiernym slnkom 
PREŠOV. Už štvrtý ročník populárno-vedeckých prednášok odštartujeme prednáškou Ing. Róberta Barsu zo 

Slovenskej astronomickej spoločnosti, ktorý prezradí ako pozoroval zatmenie Slnka v USA. 
Prednáška sa začne v kaviarni Libresso v stredu o 18.30 hod. 
Keď žiť bolí 
PREŠOV. Diskutovať sa bude opäť s psychoterapeutom a psychiatrom na tému pomoci, poškodzovania i 

mnoho iného. V stredu o 18.00 hod. vo Wave klube. 
XVI. Medzinárodný festival outdoorových filmov 
SABINOV. V termíne od 10. do 13. októbra Mestské kultúrne stredisko v Sabinove pozýva na XVI. 

Medzinárodný festival outdoorových filmov, ktorý do Sabinova zavíta po druhýkrát. Festival je zameraný na športy 
i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémne, adrenalínové, ale aj cestopisné. Prinesie 
množstvo zaujímavých filmov, ale taktiež sme pripravili besedu s cyklocestovateľom Martinom Stillerom. 

Slovensko – duša moja 
HUMENNÉ. MsKS pozýva na zaujímavú výstavu. Autorom je Zufal Gimajev, maliar a pedagóg z Uzbekistanu. 

Je nositeľom mnohých štátnych i medzinárodných vyznamenaní a ocenení. Jeho obrazy sa nachádzajú v 
mnohých štátnych galériách a múzeách a v súkromných zbierkach v mnohých krajinách sveta. 

CINEMAX 
POPRAD. Venom 21.00, 3D o 18.30, Zrodila sa hviezda o 15.10, 20.30, Piadinôžka o 15.00, 16.10, 3D o 

16.00, Po čom muži túžia o 18.10, Temné kecy o 19.00 hod. 
KINO FAJN 
HUMENNÉ. Nico, 1988 o 19.30 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. ŠTÚDIO SD - Storočie podľa Márie o 10.00, 12.00 hod. 



Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h. si môžete pozrieť nemeckú drámu Láska medzi regálmi. 

Film, ktorý získal Cenu Ekumenickej poroty Berlinále 2018, premietnu v rámci piateho ročníka prehliadky 
filmov zo špičkových medzinárodných filmových festivalov Be2Can. 

Divadlo Kontra 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. zahrajú komédiu o zákulisí vzniku „Odviate vetrom“, jedného z 

najslávnejších filmov všetkých čias. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. sa začne projekcia prvého bloku súťažných filmov v rámci Medzinárodného 

filmového festivalu horských filmov Poprad. 
Kino Tatran 
POPRAD. Začiatok XXVI. Medzinárodného festivalu horských filmov, ktorý potrvá do nedele 14. októbra. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. ONLINE: MFK Skalica - MFK Ružomberok 
[10.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360476/online-mfk-skalica-mfk-ruzomberok/ 

 
 

Ambiciózny druholigista zo Skalice si v 4. kole Slovnaft Cupu zmeria sily s favorizovaným Ružomberkom. Duel 
sledujte ONLINE na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
10.10.2018|18:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|5. kolo 
MFK Skalica 
0 : 0(-:-)začiatok 18:00 
MFK Ružomberok 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Zaujímavosťou tohto stretnutia je, že tieto dva celky sa stretli v Slovnaft Cupe aj minulú sezónu, akurát o 

jednu fázu turnaja neskôr. Taktiež sa hralo v Skalici, kde Ružomberčania v osemfinále vyhrali najtesnejším 
možným spôsobom 1:0. Aj vďaka tomuto výsledku šli Liptáci až do finále, kde v Trnave nestačili na Slovan 
Bratislava po výsledku 1:3. 

Cesta Slovnaft Cupom: 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: PŠC Pezinok 1:5 MFK Skalica 
3. kolo: MFK Rusovce 1:2 MFK Skalica 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: MŠK Tesla Stropkov 1:3 MFK Ružomberok 
3. kolo: FK Gerlachov 2:6 MFK Ružomberok 
MFK Skalica 
Skaličania sa pohybujú na hrane Fortuna ligy a druhej ligy. Po neúspešnej baráži so Senicou sa Záhoráci bijú 

o prvenstvo v druhej ligy spoločne s Komárnom a Pohroním, z diaľky žmúri Petržalka a Liptovský Mikuláš. Skalica 
drží po dvanástich kolách prvé miesto so ziskom 28 bodov pri vynikajúcom skóre 25:8, ktoré je najlepším v celom 
16-člennom pelotóne. Náskok na prvú menovanú dvojicu činí dva body. 

MFK Ružomberok 
Ružomberčania pohodlne kráčajú za postupom do nadstavbovej časti Fortuna ligy, kde sa bude hrať o titul. 

MFK má na konte po jedenástich zápasoch dvadsať bodov za päť výher a rovnaký počet remíz. Skóre Liptákov je 
navyše vysoko aktívne – 22:10, keď viac gólov strelili len Slovan a Dunajská Streda. Defenzíva “Ruže” je pritom 
vo Fortuna lige najlepšia. 

Vážení diváci, vitajte pri priamom textovom prenose zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. V najväčšom šlágri kola 
si zmerajú sily Skalica a Ružomberok. 

Stretnutie sa začne o 15:00. 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
MFK Skalica Skalica 
0 : 1 18.10.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 12.3.2016 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 

https://sport.aktuality.sk/c/360476/online-mfk-skalica-mfk-ruzomberok/


0 : 1 3.10.2015 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 3 18.7.2015 
MFK Skalica Skalica 
Posledné zápasy MFK Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 6.10.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 2 30.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Rusovce Rusovce 
1 : 2 26.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 2 22.9.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Inter Bratislava Inter 
0 : 1 15.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 8.9.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
KFC Komárno Komárno 
3 : 1 1.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
5 : 1 24.8.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 17.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 0 11.8.2018 
FK Poprad Poprad 
PSČ Pezinok Pezinok 
1 : 5 7.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
3 : 0 4.8.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 0 28.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 21.7.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 14.7.2018 
Opava Opava 
FC Zbrojovka Brno Brno 
2 : 2 7.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
Fr.Místek Fr.Místek 
0 : 2 30.6.2018 
MFK Skalica Skalica 
FK Senica Senica 
1 : 0 26.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 22.5.2018 
FK Senica Senica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 18.5.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Inter Bratislava Inter 



1 : 2 13.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 5.5.2018 
FK Poprad Poprad 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 28.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 0 24.4.2018 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 2 20.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 14.4.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 1 11.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 7.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 31.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
1 : 0 28.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
3 : 2 16.3.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
Opava Opava 
1 : 0 24.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
Kroměříž Kroměříž 
1 : 6 17.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
FC Petržalka Petržalka 
0 : 1 3.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 31.1.2018 
Fr.Místek Fr.Místek 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 20.1.2018 
Pardubice Pardubice 
FC Zbrojovka Brno Brno 
1 : 0 17.1.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 13.1.2018 
Znojmo Znojmo 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 18.11.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
1 : 1 11.11.2017 
MFK Skalica Skalica 
Slavoj Trebišov Trebišov 
1 : 1 5.11.2017 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 27.10.2017 



FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
0 : 0 21.10.2017 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 1 18.10.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
3 : 0 13.10.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 0 7.10.2017 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 30.9.2017 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
OFK Malženice Malženice 
0 : 1 27.9.2017 
MFK Skalica Skalica 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 1 23.9.2017 
MFK Skalica Skalica 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy MFK Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 6.10.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 29.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 22.9.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 15.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Gerlachov Gerlachov 
2 : 6 5.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 1.9.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 19.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
1 : 3 7.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 4.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.7.2018 
Třinec Třinec 
MFk Karviná Karviná 



1 : 3 10.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sigma Olomouc Olomouc 
2 : 1 3.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Pardubice Pardubice 
0 : 0 30.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sparta Praha Sparta Praha 
0 : 0 27.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Baník Ostrava Ostrava 
1 : 0 23.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 3 19.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 4 19.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 5.5.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 1.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 28.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 0 18.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 2 7.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 3.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 31.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 17.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Poprad Poprad 
0 : 2 13.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 0 10.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 0 3.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 26.2.2018 



FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 18.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Bohemians 1905 Bohemians 
1 : 0 10.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 
2 : 1 9.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Triglav Triglav 
1 : 2 1.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Domžale Domžale 
1 : 0 26.1.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Krsko Posavlje Posavlje 
0 : 1 23.1.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 2 19.1.2018 
Vítkovice Vítkovice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 19.1.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
6 : 0 12.1.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.12.2017 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 2.12.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 25.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 18.11.2017 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
15:00 
10.10.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
6.80 5.25 1.35 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
15:00 
10.10.2018 
FC Nitra Nitra 
11.50 6.15 1.20 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 



15:00 
10.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
10.40 5.35 1.25 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
15:00 
10.10.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3.40 3.60 1.85 
MFK Zvolen Zvolen 
15:00 
10.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
8.25 5.35 1.30 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
15:00 
10.10.2018 
FK Poprad Poprad 
9.00 5.00 1.25 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
15:00 
10.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
7.50 4.80 1.30 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
15:00 
10.10.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
3.50 3.70 1.80 
FK 09 Bacúch Bacúch 
15:00 
10.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
6.55 4.60 1.35 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
15:30 
10.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
7.40 5.30 1.27 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
15:30 
10.10.2018 
FK Senica Senica 
8.05 6.00 1.22 
MFK Skalica Skalica 
18:00 
10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4.50 4.00 1.65 
Partizán Bardejov Bardejov 
15:00 
11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
7.35 5.25 1.33 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
18:00 
16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2.40 3.40 2.50 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 



4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (10. októbra): Slovnaft Cup pokračuje 4. kolom a 

bohatý hokejový program 
[10.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360477/sportove-udalosti-dna-10-oktobra-slovnaft-cup-pokracuje-4-kolom-a-
bohaty-hokejovy-program/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. Futbalový Slovnaft Cup pokračuje zápasmi 4. kola. Dočkáme sa nejakých prekvapení na úkor favoritov? 
Reprezentácia Ukrajiny, ktorá je súperom Slovenska v Lige národov UEFA, si zmeria sily v prestížnom 
prípravnom zápase s Talianskom. Hokejoví fanúšikovia sa môžu tešiť na bohatý program. V noci sa tradične hrá 
NHL a poobede sú na programe zápasy KHL, Ligy majstrov či slovenskej I. ligy. V akcii budú aj slovenské 
tenistky na turnajoch WTA v Honkongu a v Linzi. 

FUTBAL - SLOVNAFT CUP: 
4. kolo: 
15:00 FC Lokomotíva Košice - AS Trenčín / ONLINE >> 
15:00 OFK Malženice - FK Železiarne Podbrezová 
15:00 MFK Zvolen - FC ViOn Zlaté Moravce 
15:00 TJ Mladosť Kalša - FK Poprad 
15:00 FTC Fiľakovo - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
15:00 FK 09 Bacúch - ŠK Odeva Lipany 
15:00 MŠK Považská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín 
15:00 ŠK FC Vydrany - FC Nitra 
15:30 ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske - MFK Zemplín Michalovce 
15:30 TJ Iskra Horné Orešany - FK Senica 
18:00 MFK Skalica - MFK Ružomberok / ONLINE >> 
FUTBAL - MEDZIŠTÁTNE PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
20:00 Albánsko - Jordánsko 
20:45 Taliansko - Ukrajina / ONLINE >> 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA ME 2019 HRÁČOV DO 19 ROKOV: 
I. fáza - 8. skupina: 
12:00 Nórsko - Slovensko 
14:00 Ukrajina - Albánsko 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA ME 2019 HRÁČOK DO 17 ROKOV: 
Turnaj 4. skupiny: 
14:00 Litva - Slovensko 
HOKEJ - NHL: 
Základná časť: 
01:00 Carolina - Vancouver 
01:00 Columbus - Colorado 
01:00 Philadelphia - San Jose 
02:00 Nashville - Calgary 
02:00 Winnipeg - Los Angeles 
02:30 Dallas - Toronto 
Štvrtok ráno: 
01:30 Ottawa - Philadelphia 
02:00 Washington - Vegas 
04:00 Anaheim - Arizona 
HOKEJ - KHL: 
Základná časť: 
16:00 Metallurg Magnitogorsk - Avtomobilist Jekaterinburg 
17:30 Jokerit Helsinki - Viťaz Podolsk 
18:30 CSKA Moskva - Dinamo Moskva 
18:30 SKA Petrohrad - Lokomotiv Jaroslavľ 
HOKEJ - LIGA MAJSTROV: 
Skupinová fáza - 5. kolo: 
17:30 GKS Tychy - Bolzano 
18:00 Kometa Brno - EV Zug 
19:30 Eisbären Berlín - Neman Grodno 
19:45 SC Bern - EC Red Bull Salzburg 
20:00 Rouen - Norimberk 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
Základná časť: 
17:30 Zlín - Pardubice 

https://sport.aktuality.sk/c/360477/sportove-udalosti-dna-10-oktobra-slovnaft-cup-pokracuje-4-kolom-a-bohaty-hokejovy-program/
https://sport.aktuality.sk/c/360477/sportove-udalosti-dna-10-oktobra-slovnaft-cup-pokracuje-4-kolom-a-bohaty-hokejovy-program/


HOKEJ - ST. NICOLAUS I. LIGA: 
Základná časť - 9. kolo: 
17:30 MHK Humenné - MHK Dubnica nad Váhom 
17:30 HK Gladiators Trnava - HK Spišská Nová Ves 

18:00 HC Topoľčany - HK Skalica 
18:00 HK’95 Považská Bystrica - HC Bratislava 
18:00 HK Martin - HC Prešov 
Predohrávka 42. kola: 
18:30 MHC Mikron Nové Zámky B - HK Dukla Ingema Michalovce 
TENIS - WTA HONKONG: 
Dvojhra - 2. kolo: 
09:00 Viktoriya Tomová - Kristína Kučová 
TENIS - WTA LINZ: 
Dvojhra - 2. kolo: 
13:30 Alison Van Uytvancková - Anna Karolína Schmiedlová 
BASKETBAL - ALPSKO-JADRANSKÝ POHÁR: 
A-skupina - 2. kolo: 
18:00 BK Levickí Patrioti - BK Děčín 
BASKETBAL - EXTRALIGA ŽIEN: 
Predohrávka 12. kola: 
19:00 ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 
HÁDZANÁ - SLOVNAFT HANDBALL EXTRALIGA MUŽOV: 
Predohrávka 8. kola: 
18:00 Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky 
HÁDZANÁ - MOL LIGA ŽIEN: 
5. kolo: 
19:00 SHK Veselí nad Moravou - Iuventa Michalovce 
VOLEJBAL - MEVZA CUP ŽIEN: 
Základná časť: 
18:00 Strabag VC Bratislava - Slávia EU Bratislava 
VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ SVETA ŽIEN II. FÁZA: 
E-skupina: 
03:40 Mexiko - Dominikánska republika 
06:25 Holandsko - Brazília 
09:10 Nemecko - Portoriko 
12:20 Japonsko - Srbsko 
F-skupina: 
03:40 Turecko - Azerbajdžan 
06:25 Bulharsko - Thajsko 
09:10 Taliansko - Rusko 
12:20 Čína - USA 
CYKLISTIKA - OKOLO TURECKA: 
2. etapa: 
09:16 Alanya - Antalya (149,6 km) 
CYKLISTIKA - MILÁNO-TURÍN: 
11:45 Magenta - Turín (200 km) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Eška mala minulý týždeň strelecké suchoty. Tri zápasy, tri góly 
[09.10.2018; Liptovské noviny; ŠPORT / Inzercia; s. 28; (TASR)] 

 
 

Dve nuly spôsobili aj tabuľkový prepad. 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V dočasnom azyle v Spišskej Novej Vsi to Mikulášanom nechutí. Z dvoch vystúpení 

na Spiši dva razy prehrali a strelili len jeden gól. Okrem nižšie spomínaných duelov odohrali tomkovci minulý 
týždeň domáci zápas so Zámkami. Po nepresvedčivom výkone prehrali futbalovým výsledkom 0:1. 

Na každý z celkov doľahne kríza, no v slovenskej extralige ju treba mať čo najkratšiu. Mikulášania to poznajú 
z predchádzajúcich dvoch sezón. Nasledujúce dva zápasy budú nesmierne náročné. Najprv eška zavíta do Košíc 
a v nedeľu na ľad Banskej Bystrice, úradujúceho šampióna. 

* Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: „Bol to bojovný zápas, v ktorom sme mali dobrý začiatok. Hrali 
sme organizovane, Žilinu sme nepúšťali do veľkých šancí a išli sme do vedenia. Záver tretiny sme nezvládli a 
dvakrát sme zblízka inkasovali. Vyrovnali sme potom v zápase dvakrát, v záverečnej tretine sme mohli ísť aj do 
vedenia. Záver sa mi ťažko hodnotí, pretože dostať 11 sekúnd pred koncom gól, to by sa nám nemalo stávať. 
Minimálne bod sme si zaslúžili, ale domáci dali o gól viac a my odchádzame bez bodu, čo nás mrzí." 



Žilina - L. Mikuláš 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) 
* Góly: 19. Beránek (Matejka, Hvila), 20. Bárta (Balej, Jankovič), 38. Hvila (Bagin, Matejka), 60. Kučný (Hvila, 

J. Ručkay) - 2. Ri. Huna (Ró. Huna, Nádašdi), 36. Vybíral (Števuliak, Piatka), 41. Piatka (Oško, Števuliak). 
Rozhodovali: Jonák, Mullner - Šefčík, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 502 

divákov. 
* L. Mikuláš: Kislicyn - Mezovský, Nádašdi, Kuráli, Suchý, Nemec, Korím, Bača, Fereta - Kriška, Ri. Huna, Ró. 

Huna - Uram, Lištiak, J. Sukeľ - Števuliak, Piatka, Oško-Žiak, Uhrík, Vybíral 
* Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: „My sme očakávali nástup Popradu do tohto zápasu. Oni sú 

známi tým, že začiatky hrajú vo veľkom pohybe. My sme spravili jedinú chybu a pykali sme za ňu. Nepokryli sme 
voľného Mlynaroviča a do hornej časti bránky sme dostali gól. V druhej tretine sme podali najlepší výkon. Hra sa 
prakticky vyrovnala. Tretia tretina bola z našej strany najslabšia. Tam sme hneď inkasovali druhý gól a z našich 
hráčov som cítil útlm. 

Dnešný rýchly moderný hokej si vyžaduje ísť do priestoru pred brankára, kde to hráčov najviac bolí. Brankár 
domácich podržal svoje mužstvo. Nestrelili sme gól a preto nemôžeme brať tri body zo zápasu, v ktorom nedáme 
ani gól." 

Poprad - L. Mikuláš 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) 
* Góly: 5. Mlynarovič (Brejčák, Belluš), 41. Belluš. Rozhodovali: Kalina, Juhász - Jobbágy, Vincze, vylúčení: 

2:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1109 divákov 
* L. Mikuláš: Kislicyn - Mezovský, Nádašdi, Bača, Korím, Kurali, Suchý, Nemec, Horváth - Kriška, Ri. Huna, 

Ró. Huna - Piatka, Oško, Števuliak - Žiak, Uhrík, Vybíral - 
Heikkilä, Lichanec, J. Sukeľ 
1. Košice 11 8 0 1 2 38:20 25 2. N. Zámky 11 7 1 1 2 30:16 24 3. B. Bystrica 12 6 1 3 2 32:30 23 4. Zvolen 10 

6 1 2 1 39:21 22 5. Poprad 10 5 2 0 3 25:18 19 6. Nitra 11 5 1 1 4 33:27 18 7. Trenčín 10 4 2 0 4 27:23 16 8. L. 
Mikuláš 10 3 2 1 4 25:21 14 9. Detva 11 4 1 0 6 26:31 14 10. Žilina 11 3 2 0 6 34:41 13 11. Miškolc 11 4 0 1 6 
31:43 13 12. Budapešť 11 1 0 3 7 21:38 6 13. SR 20 9 0 0 0 9 14:46 0 

Oporou mikulášskeho celku je ruský gólman Kislicyn. TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Študenti naspievali Hej, sokoly po anglicky 
[09.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Hey, Falcons zvíťazila v súťaži Prelož a zaspievaj. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Stredoškoláci zo spišskonovoveskej hotelovej školy naspievali známy slovenský hit 

Hej, sokoly v anglickom jazyku. Pieseň Hey, Falcons získala prvé miesto v súťaži Prelož a zaspievaj. 
Európsky deň jazykov 
Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie v Bratislave zorganizovalo pri príležitosti Európskeho 

dňa jazykov podujatie, ktoré je oslavou viacjazyčnosti v Európe. Oslavy na Slovensku sa konali v Tabačke v 
Košiciach a ich súčasťou bolo aj finále speváckej súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci stredných škôl. 

Víťazi s Hey, Falcons 
„Úlohou súťažiacich bolo vybrať si slovenskú alebo zahraničnú pieseň, preložiť ju do cudzieho jazyka, 

respektíve do slovenčiny, naspievať ju a nahrať aj s hudobným sprievodom alebo formou karaoke. Porota pri 
hodnotení zohľadňovala kvalitu prekladu, jazykovú interpretáciu a celkový umelecký dojem,“ uviedla zástupkyňa 
školy pre praktické vyučovanie Zuzana Sarnová. 

A tak sa učiteľka Mária Ďuršová spolu so žiakmi Erikom Jurčákom zo IV. C, Adrianou Pivovarníčkovou, 
Nikolettou Ziburovou, Natáliou Gričovou a Karolínou Melegovou z V. A pustili do práce. Nacvičili známu 
slovenskú pieseň a súťaž vyhrali. Hoci na prípravu – preklad, získanie kvalitného hudobného podkladu, nácvik a 
samotné nahrávanie mali necelé štyri týždne, stihli to. 

„Vaši študenti sú neskutočne talentovaní,“ povedala po skončení súťaže hlavná organizátorka Emília 
Andrejová. 

„Z úspechu sa všetci úprimne tešíme. Práve pre takéto milé a príjemné momenty stojí za to byť učiteľom a 
venovať sa žiakom aj po vyučovaní,“ dodala Ďuršová. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

7. PODUJATIA V REGIÓNE 
[09.10.2018; Noviny Žiarskej kotliny; SPEKTRUM/SÚŤAŽ; s. 8; Redakcia] 

 
 

BANSKÁ BYSTRICA 



DOKUMENT 
10. 10. Kino Music/Rolling Stones - v rámci hudobného cyklu premietnu dokumentárny film Martina 

Scorseseho, ktorý mapuje atmosféru koncertov jednej z najlepších kapiel všetkých čias. Hudobné átrium Štátnej 
vedeckej knižnice o 16. h. 

KONCERT 
11. 10. Cigánsky oheň - projekt Cigánsky oheň nadobudol v súčasnosti medzinárodný rozmer. Popri 

doterajšej spolupráci s domácimi umelcami, prichádza opäť silné medzinárodné hudobné teleso: Emir Kusturica & 
The No Smoking Orchestra. Účinkujú Gitana, Gypsy Music Alexandra Daška a Marián Čekovský. Športová hala 
Štiavničky o 19. h. 

FILMOVÝ KLUB 
11. 10. Musíme si pohovoriť o Kevinovi - tragická rodinná dráma podľa románu Lionel Shriver so strhujúcim 

výkonom Tildy Swinton. Príbeh matky, ktorá sa pre dieťa vzdá kariéry, no čoskoro zistí, že jej syn je k okoliu 
agresívny a svoju matku nenávidí. Filmový klub v Múzeu SNP o 19.30 h. 

POTULKY MESTOM 
14. 10. Československá republika - októbrové potulky mestom zavedú na tie miesta Bystrice, ktoré ovplyvnila 

prvorepubliková atmosféra. Dozviete sa, ktoré osobnosti prišli do Banskej Bystrice a čím bola táto doba pre 
Bystricu výnimočná. Zraz pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP o 14. h. 

VERNISÁŽ 
16. 10. Návrat Dionýza Holescha do Bystrice - prvá samostatná výstava D. Holescha pri príležitosti 35. výročia 

jeho úmrtia. Výstava potrvá do 13. januára budúceho roka. Vernisáž Thurzov dom Stredoslovenského múzea o 
15. h. 

BANSKÁ ŠTIAVNICA 
KONCERT 
12. 10. Zuzana Mikulcová Band - koncert v Art Café v Banskej Štiavnici o 20. h. 
PREHLIADKA 
9. 10. Seniorské talentárium - nesúťažná prehliadka záujmovo-umeleckejčinnosti seniorov - Kultúrne centrum 

v Banskej Štiavnici o 12. h. 
DEBATA 
9. 10. Kateřina Šedá - moderovaná debata v Galérii Schemnitz predstaví tri aktuálne projekty, ktoré Kateřina 

Šedá realizuje - Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici o 16. h. 
RECITÁL 
13. 10. Klavírny recitál a workshop - klavírny recitál Wojciecha Waleczka z Poľska v priestoroch Základnej 

umeleckej školy v Banskej Štiavnici od 11.30. 
DEGUSTÁCIA 
13. 10. Ochutnávka vín HR winery - otvorenie vinárskej sezóny v Barcadame v Banskej Štiavnici o 18. h. 
GASTRO 
13. 10. Potešenie z tekvice a jablka - Terasa u Blaškov pri Jazere Počúvadlo. 
WORKSHOP 
15. 10. Krajina + pastel - výtvarný workshop. Domov si môžete odniesť vlastnú kresbu na tému jesenná 

krajina - Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici o 17. h. 
BESEDA 
16. 10. Klub zdravia - beseda s docentom Rastislavom Lagaňom na tému ideálna pôda - v priestoroch 

Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici o 17. h. 
ZVOLEN 
DIVADLO 
9. 10. Starosta - brilantná tragikomédia z pera nemeckého dramatika Gerta Hofmanna - v Dome kultúry na 

Podborovej vo Zvolene o 19. h. Osobitý svet absurdného humoru a groteskných skečov bude korunovaný 
vynikajúcimi hereckými výkonmi, ktoré predvedú majstri remesla Miro Noga a prvýkrát sa na javisku bok po boku 
predstavia aj šarmantná herečka Szidi Tobias a jej syn Krištof Tobias. 

9. a 10. 10. Orol tatranský - poetickodramatická kompozícia venovaná životu Ľ. Štúra - v Divadle J. G. 
Tajovského vo Zvolene o 10. h. 

11. 10. Polepetko - rozprávkový príbeh o Polepetkovi, ktorý poplietol úplne všetko - v Divadle J. G. 
Tajovského vo Zvolene o 10. h. 

11. 10. Drexlerovci - čierna komédia s originálnou zápletkou a svojráznou mamou - v Divadle J. G. 
Tajovského vo Zvolene o 18.30 h. 

12. 10. Charleyho teta - anglická veselohra s pesničkami a vynaliezavými študentmi Oxfordskej univerzity - v 
Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene o 18.30 h. 

15. 10. A čo ja, láska? - na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť domov jedného 
zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype - Dom kultúry na Podborovej vo Zvolene o 19. h. 
Účinkujú: Marta Sládečková, Dominika Kavaschová/alt. Zuzana Porubjaková, Martin Mňahončák. 

FESTIVAL 
12. - 14. 10. Zvolenský festival speváckych zborov - Program: piatok o 17. h otvorenie - v Kongresovom 

centre Technickej univerzity vo Zvolene, sobota o 17.30 h - slávnostný gala večer - v Divadle J. G. Tajovského, 
nedeľa o 10.30 h záverečný koncert festivalu - v sobášnej sieni Zvolenského zámku. Účinkujú: univerzitný 
miešaný spevácky zbor Mladosť z UMB Banská Bystrica, detský spevácky zbor Štvorlístok zo Zvolena, spevácky 
zbor slovenských učiteliek Ozvena Trenčianske Teplice, Mládežnícky spevácky zbor pri Súkromnom 
konzervatóriu Pink Harmony zo Zvolena, „Pěvecké sdružení Vítězslav Novák“ zo Znojma v Česku, miešaný 



spevácky zbor Cantus Villa Nova zo Spišskej Novej Vsi, spevácky zbor Slovákov žijúcich v Budapešti Ozvena a 

ďalší. 
14. - 21. 10. Dni ochotníckeho divadla - vo Zvolenskej Slatine. Predstavia sa ochotnícke súbory a folklórne 

skupiny. 
KONCERT 
10. 10. Miro Jaroš - turné speváka k tretiemu albumu Pesničky pre (ne)poslušné deti - DK Zvolen-Podborová 

o 16. h. 
PRE DETI 
14. 10. Šarkaniáda - prvých 50 detí dostane šarkana zdarma - na Pustom hrade od 14. h. S ocenením 

vlastnoručne vyrobených šarkanov: najdlhší chvost, najväčší a najoriginálnejší. 
FLÓRA 
10. 10. Aranžovanie ruží a jesenných kvetov - so zvolenským Rosa klubom - Okresný úrad Zvolen o 15. h. 12 

.- 13. 10. Jeseň v arboréte - ukážky jesenných aranžmánov, odborné poradenstvo, predaj drevín. V sobotu vstup 
s odborným výkladom - Arborétum na Borovej hore vo Zvolene od 7. h. 

VÝSTAVA 
11. - 12. 10. Z našich záhrad - Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov spojená so súťažou o Najkrajšie 

jablko a hrušku - Okresný úrad, Námestie SNP Zvolen od 9. do 18. h, v piatok do 17 h. 
DETVA 
DIVADLO 
10. 10. Horúca sprcha - komédia prináša humornú a zároveň pravdivú správu o inštitúcii manželstva - Dom 

kultúry A. Sládkoviča v Detve o 19. h. 
PRE SENIOROV 
14. 10. Pre krajšiu jeseň života - pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vystúpi aj Žabokrecké ochotnícke 

divadlo s hrou Letušky podľa predlohy Marca Camulettiho Tri letušky v Paríži - V Mestskom kultúrnom stredisku 
Hriňová o 16. h. 

PRE DETI 
9. 10. Moja záhrada - v rámci festivalu Bábkarská Bystrica Tour určené pre batoľatá - Kinosála MsKS Hriňová 

od 10. h. 
FILM 
13. 10. Filmový večer s Marekom Kubišom - verejná projekcia filmu za prítomnosti autora filmu Posledný 

autoportrét Mareka Kuboša a predfilmu Monštrum. Po premietaní beseda s autorom - Kino Poľana Hriňová o 
18.30 h. 

KRUPINA 
ŠOU 
21. 10. Randevu Jána Snopka a jeho hostí - nová hudobno-zábavná šou so scénkami a známymi 

osobnosťami, príde Rasťo Piško a Štefan Skrúcaný - kino Kultúra Krupina o 19. h. 
SÚŤAŽ 
13. 10. Guľášmajster obce Hontianske Tesáre - súťaž vo varení chutného guláša - Hontianske Tesáre od 9. h. 
JARMOK 
13. 10. Senohradský jesenný jarmok - 11. ročník tradičného jarmoku v obci Senohrad - od 9. h. Remeslá, 

divadlo, folklór, včelári, výstava holubov, poľovnícky guláš aj tradičná hrachovka. 
ŽIAR NAD HRONOM 
KONFERENCIA 
10. 10. Kremnica v dejinách 20. storočia - konferencia pri príležitosti 690. výročia založenia mesta Kremnica - 

Štátny archív v Kremnici o 9. h. 
JARMOK 
11. - 12. 10. Žiarsky jarmok - Vystúpia Kabát Revival aj maďarská skupina Kiss forever band. Jarmočné 

špeciality, ulička remesiel, stánky s rôznym tovarom - Svätokrížske námestie a Hviezdoslavova ulica v Žiari nad 
Hronom od 10. h. 

SÚŤAŽ 
12. 10. Akropola kvíz č. 10 - Druhé kolo kvízu ide do finále! Nemusíš vedieť všetko, stačí vytvoriť pestrý 2- až 

6členný tím, kde sa budete navzájom dopĺňať. V kine Akropola v Kremnici o 19.30. 
KONCERT 
13. 10. Drišľak - Známa vychodňarska skupina Drišľak oslavuje tridsať rokov na scéne - kino Akropola v 

Kremnici o 19. h. 
ŽARNOVICA 
VÝSTAVA 
Do 9. 11. Umelecké drotárstvo Anny Budovej - drotárka z Novej Bane predstaví svoje výrobky verejnosti na 

výstave - v Pohronskom múzeu v Novej Bani. (DD) 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Belluš do Popradu 
[09.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; SITA, JAKUB BOBOVIČ] 



 
 

POPRAD. Hokejový útočník a odchovanec HK Spišská Nová Ves Martin Belluš prestúpil z Banskej Bystrice 

do Popradu. 
Belluš pôsobil v Banskej Bystrici od sezóny 2016/2017, kedy sa baranom upísal po návrate zo Spojených 

štátov amerických, kde pôsobil v súťaži ECHL v klube Indy Fuel. 
V minulej sezóne pôsobil striedavo v Banskej Bystrici a Detve. Na svoje konto si spolu s barážovými 

stretnutiami o udržanie sa v Tipsport lige pripísal v 55 zápasoch 24 bodov za 11 gólov a 13 asistencií. 
V aktuálnej sezóne stihol odohrať za Banskú Bystricu 8 stretnutí, z toho 4 v prestížnej Lige majstrov, v ktorých 

nebodoval. 
O jeho príchode po Tatry, kde už v minulosti pôsobil, referuje webová stránka baranov. SITA, JAKUB 

BOBOVIČ 
Foto: 
M. Belluš FOTO: TASR 
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9. Nosenie detí je v kurze 
[09.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MÁRIA BENČATOVÁ] 

 
 

Viac než štyridsať miest sa zapojilo do Medzinárodného týždňa nosenia detí. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 1. do 7. októbra trval Medzinárodný týždeň nosenia detí (MTND). 

Celosvetovo to bol už desiaty ročník, na Slovensku sa akcia konala oficiálne piaty rok, pričom iniciatíva na 
zorganizovanie prvého slovenského ročníka vyšla práve zo Spišskej Novej Vsi. 

Sprievod nosiacich rodičov 
V pondelok 1. októbra sa konal sprievod nosiacich rodičov od Levočskej brány po spišskonovomestskom 

námestí. 
„Chceli sme poukázať na krásu a praktickosť nosenia detí pri srdci mamy, ocka, starých rodičov – 

jednoducho, v náručí milujúcej osoby,“ informovala Noviny Spiša organizátorka Veronika Smiková. 
Napriek sychravejšiemu počasiu, ako sa pôvodne očakávalo, sa zišlo štrnásť mamičiek a šestnásť detí. 
Stretnutie bolo ukončené súťažou o krásne ceny, ktoré môžu pomôcť pri nosení detí. 
Workshop o ergonomických nosičoch 
Na stredu o desiatej hodine bol pripravený workshop o ergonomických nosičoch v priestoroch Materského 

centra Dietka na sídlisku Mier. 
K dispozícii bolo množstvo nosičov rôznych typov a značiek, ktoré si rodičia mohli vyskúšať, aby si našli to 

svoje, čo sa im najviac hodí z hľadiska dizajnu či typu postavy. 
Ako nosiť dieťatko v zime 
Medzinárodný týždeň nosenia detí bol ukončený stretnutím podpornej skupiny nosiacich rodičov v Materskom 

centre Dietka. Hovorilo sa o aktuálnej, dlho očakávanej a diskutovanej téme: Ako sa obliecť a nosiť dieťatko v 
zime. „Takéto stretnutia s mamkami a ich deťmi sú vždy krásne, obohacujúce a plné lásky – tak ako materstvo. 
Láska je hlavným posolstvom, ktoré šírime touto kontaktnou výchovou,“ hovorí Veronika Smiková. 

MÁRIA BENČATOVÁ 
Foto: 
Nosiče mali i deti. FOTO: VS 
Zo sprievodu nosiacich rodičov. FOTO: VERONIKA SMIKOVÁ 
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10. Hovaňák pomôže BK 04 
[09.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; SITA] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získali do svojich radov pred sezónou 

ďalšiu posilu. 
Vladimír Hovaňák prijal funkciu člena výkonného výboru a seniorskému A-tímu bude pomáhať svojimi radami 

a skúsenosťami z manažérskej stoličky. Informuje o tom klubový web. „Už počas predchádzajúcej sezóny som 
bol oslovený, či by som nemal záujem pomôcť klubu nejakým spôsobom. Nakoniec konkrétna ponuka prišla v 
priebehu augusta a ja som ju prijal. Nateraz sa viac-menej zoznamujem s prostredím a so samotným chodom 
klubu. Mal by som dbať na starosti a verím, že aj na radosti extraligového družstva,“ uviedol Hovaňák. 

Sľubuje boj a chuť po víťazstve 



Hovaňák sa podieľal na časti prípravy na novú sezónu a pred jej začiatkom má o účinkovaní v klube jasno. 
„Tím kvalitu má. Najväčšiu za posledné štyri roky. Príchodom Pavla Lošonského sa ešte výrazne zvýšila. Preto 
verím a dúfam, že sa to ukáže aj v zápasoch. Čierneho Petra v podobe deviateho miesta si nechceme a 
neželáme vytiahnuť. Rozprávať o nejakom umiestnení do toho a toho miesta je pre mňa neprípustné. Sľúbiť 
môžem len boj a chuť po víťazstve. Tak som hral vždy ja, tak chceme, aby hrali aj naši chlapci. Liga je podľa mňa 
o kúsok vyrovnanejšia oproti minulému roku. Sú dvaja favoriti na titul, Inter a Levice, ostatné družstvá sú 
výkonnostne na podobnej úrovni. Avšak len nejaké papierové porovnanie na víťazstvo nestačí. Chlapci to 
natrénované musia ukázať a najlepšie vždy doma pred vlastnými fanúšikmi,“ dodal na záver. SITA 
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11. Chodia tancovať 
[09.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; mb] 

 
 

Tance Rómov budú skúsení pedagógovia učiť na druhej tanečnej škole 26. októbra v Smižanoch. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Záujemcovia o ľudový tanec sa stretli na prvej tanečnej škole, ktorá sa konala 29. 

septembra 2018 v Kultúrnom dome v Spišskom Hrušove. 
Lektormi tanca boli skúsení taneční pedagógovia Vladimír Kendra s Katarínou Babčákovou a Marek Sabol s 

Júliou Leškaničovou. 
Folklórni nadšenci sa v tejto tanečnej škole učili tance šaflik a čardaš z Tichého Potoka a Krucena a čardáš zo 

Žakaroviec. 
Pre všetky generácie 
Okrem mladej generácie sa na tanečnom parkete zvŕtali aj zástupcovia strednej generácie zo Spišského 

Hrušova. 
Tanečníci zvládali postupne jednotlivé kroky tancov, na záver si nacvičené tance spoločne zatancovali. 
Živá hudba 
Hudobný sprievod zabezpečovala Ľudová hudba Filipa Žigu z Gelnice, ktorá promptne reagovala na 

požiadavky lektorov. 
Po oficiálnej časti nasledovala voľná zábava pre všetkých účastníkov tanečnej školy spojená s občerstvením. 

(mb) 
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12. Nižná sa proti Hurikánu predviedla uragánom 
[09.10.2018; Oravské noviny; s. 31; Redakcia] 

 
 

Juniori Mútneho majú za sebou neúspešnú misiu v Košiciach. 
Extraliga muži Hurikán Bratislava - Nižná 5:20 (1:8,1:4,3:8) 
* Góly: Nehila 6, Medžo 4, Reguly 3, Mačňák 2, Laštík, Latka, Hujo, Čuporák, Drozd 
Tréner Michal Uhlík: Od prvých striedaní bolo jasné, ako bude vyzerať obraz hry. Súper hral v hlbokej 

defenzíve a útočilo sa na jednu bránu. O víťazovi bolo rozhodnuté po prvej tretine. Nižná bola jednoznačne lepšia 
a konečný výsledok to iba potvrdzuje. 

* Zostava: Staroň (Kaššák) - Belko, Matlák, Drozd, Laštík, Mikulaj, Mačňák, Nehila, Zemančík, Latka, rák, 
Reguly, Poldauf, Hujo 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Medžo, Čupo 
0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 38:14 52:25 47:33 33:22 27:25 35:28 33:31 33:35 27:32 33:57 19:40 24:59 15 12 12 9 

8 8 7 6 6 4 3 0 
ATU Košice - Mútne 7:5 (4:1,0:3,3:1) 
* Góly: Maslan 2, Durčák 2, Bolek Tréner Anton Kapičák: 
Chlapci siahali v tomto zápase na body. Prehrávali 1:4, ale skvelou hrou v druhej tretine vyrovnali na 4:4. Žiaľ, 

stálo nás to aj veľa síl. Naše dva útoky nestačili na štyri košické. Tréner domácich nás pochválil, že s našou 
bojovnosťou a ich technikou by boli majstri každý rok. 

* Zostava: Judiak (Jurana) - Jaňák, F. Jakubjak, Kapičák, Drígeľ, Meško, Durčák, Maslan, Kubala, Papák, 
Bolek, J. Jakubjak 

1. Florko Košice 5 5 0 0 0 55:24 15 2. Žilina 5 4 0 0 1 37:29 12 3. ATU Košice 5 4 0 0 1 50:18 12 4. FBC 
Trenčín 5 3 1 0 1 58:17 11 5. Snipers BA 6 3 0 0 3 46:42 9 6. B. Bystrica 5 3 0 0 2 40:43 9 7. Modra 5 2 1 0 2 
32:41 8 8. Záh. Bystrica 5 2 0 1 2 28:22 7 9. Mikuláš 6 1 0 0 5 23:90 3 10. AS Trenčín 5 0 0 1 4 27:45 1 11. Mútne 
6 0 0 0 6 24:39 0 

Stred juniori Nižná - Dolný Kubín 4:9 (2:1,2:3,0:5) 



* Góly: D. Polakovič 3, P. Kozáčik - D. Kuhajda 5, R. Butkaj, T. Straka, R. Šustr, M. Janák 
Čadca - Nižná 8:4 (3:1,3:1,2:2) 
* Góly: D. Polakovič 3, T. Štec Dolný Kubín - Čadca 11:4 (4:2,5:1,2:1) 
* Góly: R. Butkaj 3, D. Kuhajda 2, J. Pačesa 2, A. Staš, A. Paluga, M. Mihál, R. Šustr 
1. D. Kubín 2 2 0 0 20:8 6 2. Čadca 2 1 0 1 12:15 3 3. Nižná 2 0 0 2 8:17 0 
(TF) 
55 53 54 53 52 21 52 52 52 51 51 50 0 0 0 0 0 0 1. Záh. Bystrica 2. Nižná 3. ATU Košice 4. Lido 5. Žilina 6. 

Florko Košice 5 7. FBC Trenčín 8. Snipers BA 9. AS Trenčín 10. S. N. Ves 11. Mikuláš 12. Hurikán BA 
Ostatné výsledky: Žilina - Snipers Bratislava 4:6, ATU Košice - Florko Košice 8:4, 1. FBC Trenčín - Spišská 

Nová Ves 8:9, Mikuláš Prešov - Záhorská Bystrica 0:7, Lido - AS Trenčín 4:3, Záhorská Bystrica - Spišská Nová 
Ves 13:5 

Extraliga juniori Florko Košice - Mútne 12:9 (5:3,2:4,5:2) 
Góly: Kubala 5, J. Jakubjak 2, Bolek 2 Tréner Anton Kapičák: Prehrávali sme 3:1 aj 7:4. Musel som pozmeniť 

útoky, čo nám prinieslo vyrovnanie na 7:7. Potom prišlo zranenie nášho centra, ktorý svojím pohybom pomohol 
otočiť zápas. Vzápätí sa zranil aj obranca a dohrávali sme iba so 7 hráčmi. Florko hralo na tri útoky. Ubehalo nás. 

* Zostava: Jurana - Jaňák, F. Jakubjak, Kapičák, Drígeľ, Meško, Durčák, Maslan, Kubala, Papák, Bolek, J. 
Jakubjak 

V Dolnom Kubíne hrali turnaj juniori. PAVOL ĽORKO 
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13. Ján Simonides - jedno meno, dva spišské osudy 
[09.10.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

Meno Ján Simonides nosili dve významné osobnosti, ktoré sú dnes takmer neznáme. 
SPIŠ. Obaja muži s týmto menom žili v búrlivom 17. storočí. Dátumy ich narodenia delí deväť rokov a miesta, 

kde prišli na svet, deväť kilometrov. 
Dnes je však už ťažké povedať, či boli v nejakom rodinnom vzťahu a či sa niekedy v živote stretli. Naši dvaja 

Jánovia boli súčasťou dvoch rozdielnych svetov, ktoré v tom čase stáli proti sebe v ostrom protiklade. 
Jeden bol katolícky a druhý evanjelický kňaz. Dva svety, ktorých boli súčasťou na seba vtedy neľútostne 

narážali. Na tento konflikt doplatili aj obaja spišskí Jánovia Simonidesovia. 
Katolícky kňaz Ján Simonides 
Starší z nich, ktorý bol katolíckym kňazom, sa narodil 27. decembra 1639 v Bijacovciach pod Spišským 

hradom. 
Gymnaziálne štúdiá absolvoval na neďalekej Spišskej Kapitule. Vo svojich dvadsiatich rokoch potom vstúpil v 

Košiciach k jezuitom. 
Ďalšie roky strávil ako novic v Trenčíne. Potom učil v Trnave na trnavskom jezuitskom gymnáziu. V roku 1663 

sa dostal opäť do Košíc, kde strávil dva roky štúdiom filozofie na tamojšej univerzite. Po skončení štúdia sa dostal 
do Užhorodu. Aj tam učil na jezuitskom gymnáziu. Odtiaľ sa do tretice vrátil do Košíc. Nasledujúce štyri roky v 
metropole východu študoval teológiu. Toto štúdium v roku 1670 ukončil kňazskou vysviackou. Jeho štyri roky v 
kňazskej službe boli vyplnené neustálym putovaním, na čo však už bol zvyknutý z predchádzajúcich rokov. 

Simonides bol postupne v Rožňave, Nižnej na Orave, Viedni, Ružomberku a Palúdzke. S výnimkou Viedne na 
všetkých týchto miestach pôsobil ako kazateľ a misionár. Väčšina Slovenska bola totiž v tom čase protestantská a 
jedným zo spôsobov, ako chceli predstavitelia katolíckej cirkvi dosiahnuť návrat ľudí ku katolíckej viere, bolo 
posielanie kňazov medzi ľud. Mali pôsobiť nielen duchovne, ale aj materiálne a pomáhať ľudom v ich bežnom  
živote. O to sa snažil aj jezuitský páter Ján Simonides. V evanjelickom prostredí sa napriek svojej úprimnej snahe 
pomôcť stretával s nevraživosťou miestnych. Kvôli tomu musel žiť v katastrofálnych podmienkach často o chlade, 
hlade i smäde. Podobné to bolo v jeho ďalších pôsobiskách v Senici a neďalekých Vrbovciach. Napriek tomu 
Simonides obrátil na katolícku vieru niekoľko stoviek protestantov zo Senice a okolia. Po Vrbovciach nasledovala 
Simonidesova posledná štácia - osem kilometrov vzdialená Turá Lúka pri Myjave. 

Už po príchode na toto miesto sa Simonides stretol s nenávisťou, akú dovtedy nepoznal. A to si už prešiel 
všeličím. Táto nenávisť miestnych sa len stupňovala. Predzvesťou tragédie mladého kňaza bolo v roku 1672 
napadnutie sprievodu prepošta Juraja Bársonyho Turolúčanmi, pri ktorom zomrel prepoštov brat. 

Bijacovského rodáka surovo zavraždili 
Simonidesovi sa stal osudným 31. október 1674. V teň deň, práve keď si evanjelici pripomínali výročie 

Lutherovej reformácie, prišli k Simonidesovej fare muži z Myjavy, ku ktorým sa pridali aj niektorí obyvatelia Turej 
Lúky. 

Muži vtrhli do jeho izby. Z očí im blčal hnev. Simonides im ponúkol svoju skromnú stravu. Oni mu však 
odpovedali, že nechcú chlieb, ale jeho. Dodali, že dvoch farárov už poslali na druhý svet a on doplní trojicu. 
Chlapi totiž krátko predtým zabili myjavského farára Silesia a brezovského kňaza Végha. Simonidesa vyvliekli 
pred kostol, zhodili ho na zem a tĺkli. Udierali ho cepmi, kyjom, sekali šabľou, ťali sekerou. Počas trýznenia 
Simonides šepkal modlitbu. Napokon doňho jeden z chlapov strelil. Mŕtvolu potom sekali, až kým ho celkom 
znetvorili. Na druhý deň našli telo miestni veriaci, ktorí ho previezli do Trnavy. Tam bolo pochované do krypty pod 
kostolom sv. Jána Krstiteľa. 



V období krátko po jeho smrti mu ľudia vzdávali úctu ako svätcovi a mučeníkovi. V priebehu času sa však 
naňho zabudlo. Spomienku naňho oživil v prvej polovici 20. storočia spišský historik a kňaz Ján Vencko. 

Po Venckovej smrti však katolícky kňaz Ján Simonides opäť upadol do zabudnutia. Vo viacerých 
internetových článkoch sa uvádza, že bol blahorečený v roku 1950, čo však nie je pravda. V skutočnosti v 
minulosti boli snahy o jeho blahorečenie, k čomu však doteraz zatiaľ nedošlo. 

Evanjelický kňaz Ján Simonides 
O niečo známejší je evanjelický kňaz Ján Simonides, ktorý sa narodil v roku 1648 v Spišských Vlachoch deväť 

rokov po svojom katolíckom menovcovi. 
Vlašský Ján Simonides kráčal v šľapajach svojho otca, ktorý bol tiež evanjelickým farárom. Vzdelanie získal 

Simonides v Banskej Štiavnici, Kremnici, Brezne, Prešove a v nemeckých mestách Wittenberg a Jena. Po štúdiu 
bol rektorom školy v Brezne. 

Do jeho života výrazne zasiahlo Wesselényiho sprisahanie namierené proti Habsburgovcom. Hoci doň boli 
zapojení aj katolíci, panovník a katolícka cirkevná vrchnosť ho využili na ďalšie ťaženie proti protestantom. 

Na jeseň roku 1673 bol v Bratislave zriadený zvláštny súd na ktorý bolo predvolaných tisíc evanjelických 
kňazov. Na súd sa dostavila tretina z nich. Úlohou súdu bolo dokázať predvolaným, že sa postavili proti cisárovi a 
pripojili sa k pripravovanému sprisahaniu. 

Vlašský rodák v učebniciach literatúry 
Medzi prítomnými evanjelickými kňazmi boli aj Tobiáš Masník a Ján Simonides, ktorí o priebehu procesu a 

ďalších udalostiach spísali podrobnú správu. Tento spis poznáme pod názvom Väznenie, vyslobodenie a 
putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka. 

Dielo sa dostalo dokonca do slovenských učebníc literatúry. Vďaka nemu vieme, že súd od prítomných 
evanjelických kňazov žiadal priznať vinu, ktorú ak oľutovali a sľúbili, že nebudú činní v protestantskej duchovnej 
službe, mohli slobodne odísť domov. Viacerí kňazi tak aj urobili. Mnohí však odmietli a preto ich za to čakali 
galeje. To bol prípad aj Simonidesa a Masníka, ktorí boli ešte pred cestou na galeje väznení v Leopoldove. 
Osudu galejníkov sa však vyhli útekom z vojenského sprievodu pred Neapolom. Potom preputovali tisícky 
kilometrov po súši i mori. Prešli Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Nemecko a Rakúsko. Po návrate do Uhorska 
pôsobil Ján Simonides ako evanjelický farár v Radvani, Kráľovej a Hronseku. 

Záver života strávil v Banskej Bystrici, kde sa stal superintendentom, čiže biskupom. V tomto meste zomrel 7. 
mája 1708. Okrem najznámejšieho diela napísal ešte niekoľko ďalších cestopisov a memoárov. 

V rodiskách na nich zabudli 
Obaja Jánovia Simonidesovia to mali v živote veľmi ťažké. Museli plávať v búrlivých vodách 17. storočia 

naplneného náboženskými rozbrojmi. Jeden bol kvôli viere väznený, druhý dokonca prišiel o život. 
Dnes s odstupom času ich vnímame ako odvážnych mužov vzdorujúcich nepokojnej dobe. Preto si zaslúžia 

náš záujem a to predovšetkým v ich rodných spišských obciach. 
Tam sa však na nich akosi zabudlo. Nepripomína ich tam ulica, ani pamätná tabuľa. Snáď si ich v budúcnosti 

Bijacovčania a Vlašania budú vedieť uctiť aspoň takýmto spôsobom. 
MARTIN FURMANIK MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

Foto: 
Zo Spišských Vlách pochádzal evanjelický kňaz Ján Simonides. FOTO: Martin Furmanik 
Bijacovce sú rodiskom katolíckeho kňaza J. Simonidesa. FOTO: MF 
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14. Nulová bankovka má pre nich hodnotu 
[09.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 3; MÁRIA BENČATOVÁ] 

 
 

NA SPIŠSKOM HRADE I V SPIŠSKONOVOMESTSKEJ ZOO STÁLI V RADOCH 
Nulová bankovka nevyvolala ošiaľ iba v Poprade, Kežmarku či v Belianskej jaskyni. Počas uplynulého týždňa 

spustili predaj aj na Spišskom hrade a v Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. 

SPIŠ. Na Spišskom hrade čakal na suvenír jeden pán z Košíc od popoludnia predchádzajúceho dňa. Prišiel o 
pol štvrtej poobede, o pol jedenástej v noci sa k nemu pridal ďalší. 

Nulová bankovka so Spišským hradom vyšla v náklade desaťtisíc kusov a začali ju predávať v piatok 5. 
októbra o desiatej dopoludnia. 

V areáli hradu sme okolo jedenástej stretli pána Jozefa Slávika zo Žiliny. 
Držal v ruke skladaciu stoličku, kufor a svoje nulové bankovky. 
„Patrím medzi najväčších zberateľov aj predajcov na Slovensku. Okrem dvoch, pretože mi to neumožnil môj 

zdravotný stav, som bol na všetkých predajných akciách. Toto je dvadsiata šiesta. Mám aj Prahu,“ pochválil sa. 
Pán Slávik štartoval auto o piatej ráno v Žiline, a keď prišiel na Spišský hrad, bol v rade na obľúbený suvenír 

asi stopäťdesiaty. 
Nemuseli si kupovať vstupenky 
Napriek tomu, že predaj spustili v pracovný deň, záujem bol obrovský. 
„K nám treba naozaj prísť, tým že nie sme v meste,“ hovorí Dáša Uherčíková, zodpovedná za predaj nulovej 

bankovky na Spišskom hrade. 



„Limit je desať kusov na osobu. Očakávame, že predávať sa bude aj v sobotu a nedeľu, keď máme vstup 
úplne zadarmo. Kúpa bankovky nie je napojená na vstupenku. Samozrejme, že radi privítame tých, ktorí prídu na 
prehliadku hradu, ale nemusia si kúpiť vstupenky,“ upresňuje, ako bude prebiehať predaj. 

„K dispozícii nemáme celý náklad, dostali sme asi 8 500 kusov. Pri takej veľkej pamiatke zisk nie je až taký 
rozhodujúci, zisk zostane nám a pôjde to na bežné opravy hradu,“ hovorí o príjmoch z predaja pani Uherčíková. 

V zoo sa rýchlo vypredali 
V spišskonovoveskej zoo sa suvenír začal predávať 6. októbra. Ľudia čakali v dlhých radoch a popoludní, 

keďže bankovku so zvieratami dali natlačiť len v náklade päťtisíc kusov, už bola vypredaná. 
Tiež sa už minuli suveníry v Belianskej jaskyni či na Kežmarskom hrade. 
Najbližší predaj na Spiši 
Od 15. októbra si budete môcť kúpiť nulovú bankovku aj v Bachledke. Predaj sa začne o 9.00 h. v obchode pri 

vstupe na Chodník korunami stromov. Nákup bankovky bude podmienený kúpou vstupenky, pričom k jednej 
vstupenke bude možné kúpiť maximálne dve bankovky. 

MÁRIA BENČATOVÁ 
Foto: 
Stretli sa všetky vekové kategórie. FOTO: MB 
Kto už ich držal v rukách, bol spokojný. FOTO: MB 
Viacerí sústredene prepočítavali nulové bankovky. FOTO: MB 
Pán Slávik zo Žiliny. FOTO: MB 
Čakanie v radoch im spríjemnilo počasie. FOTO: MB 
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15. Spišskú posilnil Rapáč 
[09.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; JAKUB BOBOVIČ] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský hokejista Richard Rapáč posilnil prvoligovú Spišskú Novú Ves. Starší z 

bratskej dvojice Rapáčovcov bol v doterajšom priebehu sezóny bez klubu. Naposledy pôsobil ešte v minulej 
sezóne v Liptovskom Mikuláši, za ktorý odohral 13 stretnutí, v ktorých zaznamenal 9 bodov za 8 gólov a 1 
asistenciu. 

V minulosti dlhodobo pôsobil v Poprade. Okrem toho si na seba obliekal aj dresy Liberca, Hradca Králové, 
Litvínova, EVZ Academy či Zugu. Zaujímavosťou je, že hoci je odchovancom Spišskej Novej Vsi, v seniorskom 

drese debutoval až teraz, v stretnutí proti Považskej Bystrici. 
Za Spišskú Novú Ves by mal odohrať dve stretnutia, po ktorých sa uvidí, či s klubom podpíše kontrakt. 
Okrem neho bude v rámci striedavých štartov pôsobiť v Spišskej Novej Vsi aj štvorica juniorov z Banskej 

Bystrice. Dres HK Spišská Nová Ves si budú obliekať Daniel Šebest, Dávid Pastucha, Félix Petrinec a Ján 

Sarvaš. Informuje o tom klubová stránka HC 05 Banská Bystrica. 
JAKUB BOBOVIČ 
Foto: 
R. Rapáč. FOTO: TASR 
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16. Stretnutie pre zdravotne postihnutých na Spiši 
[09.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 3; mb] 

 
 

V utorok 9. októbra sa bude konať Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Občania so zdravotným postihnutím budú mať príležitosť konzultovať veci, ktoré sa ich 

týkajú priamo s komisárkou JUDr. Zuzanou Stavrovskou a jej kolegami. 
Cieľom celodenného stretnutia bude tiež skúmať názory osôb so zdravotným postihnutím a podporovať ich 

záujem o verejné otázky. 
Počas dňa prebehnú stretnutia so zástupcami štátnych, verejných, ale aj mimovládnych organizácií 

pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. 
Individuálne konzultácie 
V čase od 15.00 – 17.00 hod. prebehnú individuálne konzultácie pre občanov v malej zasadačke na druhom 

poschodí číslo dverí 304 na Mestskom úrade Spišská Nová Ves na Štefánikovom námestí 1. 

Na komisárku má právo obrátiť sa každý vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným 
postihnutím. 



Aj fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená 
spôsobilosti na právne úkony, alebo dieťa so zdravotným postihnutím, má právo obrátiť sa na komisárku priamo 
alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu a bez úradnej kontroly. 

Ochrana práv 
Úlohou komisárky je podieľať sa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a 

presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím v Dohovore OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v Ústave Slovenskej republiky. (mb) 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Besedy s hosťami 
[09.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 3; mb] 

 
 

Medzinárodný festival horských filmov ponúkne aj besedy s hosťami. 
SPIŠ. Do festivalovej súťaže 26. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov postúpilo 57 filmov zo 16 

krajín, z toho osem slovenských. 
Informovala o tom riaditeľka festivalu Mária Hámorová s tým, že o víťazovi súťaže rozhodne trojčlenná česko-

slovensko-poľská porota. 
Bohatý program 
Porota rozhodne o držiteľovi ceny Grand Prix a o ďalších piatich oceneniach, jeden z filmov zároveň získa 

cenu divákov. 
Najväčšie zastúpenie vo festivalovej súťaži majú slovenské a francúzske filmy. 
Okrem projekcie filmov v jednotlivých blokoch sa môžu návštevníci festivalu, ktorý vyvrcholí 14. októbra, tešiť 

na besedy s hosťami. 
Do Popradu zavíta napríklad rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunnerová, ktorá ako druhá žena v histórii 

vystúpila na vrcholy všetkých 14 osemtisícoviek a je prvou ženou, ktorej sa to podarilo bez použitia umelého 
kyslíka. 

„Pripravená je tiež beseda s Leom Houldingom, ktorý bol v roku 2003 na 11. ročníku festivalu a za posledných 
15 rokov má toho na svojom konte naozaj dosť. Určite sa teda bude na čo pozerať a aj sa o čom rozprávať,“ 
upozornila Hámorová. 

Dodala, že zo slovenských horolezcov sa divákom predstavia Michal Sabovčík a Juraj Koreň, ktorí priblížia 
svoje letecko-lezecké dobrodružstvá v Antarktíde. 

„O šialenstvách vo veľkej stene príde porozprávať štvorica lezcov, Maťo Grajciar, Ondrej Húserka, Vlado 
Linek a Jozef Krištoffy,“ doplnila riaditeľka festivalu. 

Premietania vo viacerých mestách 
Jednotlivé filmy budú môcť diváci vidieť v Poprade, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a premiérovo aj v 

Tatranskej Lomnici. (mb) 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Plaveckej štafety v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnilo 450 plavcov 
[09.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; JÁN TOMŠÍK] 

 
 

Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi patrila v poslednú septembrovú nedeľu žiakom základných a stredných 

škôl. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na plaveckú štafetu 2018 sa prihlásilo zo základných a stredných škôl viac ako 450 

plavcov. Najviac žiakov sa prihlásilo zo Základnej školy Zdenka Nejedlého Spišská Nová Ves a zo stredných 

škôl to bola ekonomická stredná škola. 
Rekordných 441 plavcov a plavkýň preplávalo 22 775 m. V súťaži miest Spišskú Novú Ves prišli podporiť 

plavci z Plaveckého seniorského klubu, Hasičského a záchranného zboru SR, zamestnanci polície, mestského 
úradu, materských škôl a ďalší. 34 dospelých zvládlo 48 075 m. 

K najúspešnejším vytrvalcom patril P. Piroch so 4500 metrami, Ján Tokarčík so 4000 m, P. Klein: 4500 m, 
Alena Hudačeková: 3600 m. V celkovom hodnotení škôl, bolo nasledovné poradie: 

Základné školy: 
1. ZŠ Z. Nejedlého 
2. ZŠ Komenského Spišská Nová Ves 

3. ZŠ Nad Medzou 
Zo základných škôl bol najúspešnejším plavcom Šimon Hrušovský, ktorý na 25 metrov mal čas 12,31 s, 50 m: 

27,75 s, na 100 m zvíťazil Šimon Lörinc časom 1:02,7 min. 



Medzi dievčatami na 25 m zvíťazila Terézia Hrubá časom 15,39 s, na 50 m Vanda Holentová – 32,44 s, 100 
m Kristína Muránska – 1:13,9 min. 

Stredné školy: 
1. SOŠ ekonomická 
2. Technická akadémia 
3. Gymnázium Školská 
Na 50 a 100 dominoval Eduard Slavkovský, medzi dievčatami na 50 m patrilo prvenstvo Sáre Havašovej, čas: 

33,3 s, na 100 m bola víťazkou Viktória Tirpáková, čas: 1:13,56 min. 
Vydarené podujatie zhodnotil jeden z organizátorov Štefan Šimko: 
„Plavecká štafeta 2018 sa niesla pod heslom „Svet v pohybe“. Vyhodnocovali sme zvlášť chlapcov a zvlášť 

dievčatá zo základných škôl v plávaní, potom zvlášť chlapcov a dievčatá zo stredných škôl. Zúčastnené školy 
dostali od organizačného výboru „Vysvedčenie plávania za školu“, na ktorom je uvedený počet plavcov chlapcov, 
potom dievčat, najlepšie časy za školu, počet odplávaných metrov celkom. Jednotlivci boli ocenení diplomom V 
rámci Slovenska sa umiestňujeme. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným plavcom, školám mesta Spišská 
Nová Ves a hlavne učiteľom telesnej výchovy, rozhodcom a už menovaným organizátorom.“ 

JÁN TOMŠÍK 
Foto: 
Plavecká štafeta. FOTO: JT 
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19. Na “spolubývajúceho” vytiahol nôž 
[09.10.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová;Michal Farkašovský] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: „Dušan a Stano boli donedávna kamaráti. Spájal ich spoločný život na ulici.“ 
Michal Farkašovský, moderátor: „Podľa bezdomovcov zo Spiša to však v posledných dňoch medzi nimi vrelo. 

Po hádke a bitke vzal Dušan do ruky nôž.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Nočná dráma medzi bezdomovcami sa odohrala uprostred lesa v časti zvanej 

Blahomon. Zasahovali tu policajti, záchranári aj hasiči. Všetky zložky tu likvidovali následky konfliktu dvoch mužov 
bez domova. Obaja boli dosť opití. Dušan vytiahol na Stana nôž a začal s ním rezať a bodať.“ 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa Falck: „Posádka ošetrila pacienta s reznou ranou na krku a bodnou ranou 
na hrudníku. Po ošetrení bol prevezený do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.“ 

Matúš Gavlák: „Potom sa na mieste útoku rozhorelo. V plameňoch skončil prístrešok, pod ktorým bezdomovci 
prespávali. Hasičom sa z drevenej stavby už nič nepodarilo zachrániť. Oheň však rýchlo zlikvidovali a nerozšíril 
sa tak do lesa. Konflikty dvojice sú medzi spišskonovoveskými bezdomovcami známe.“ 

Renáta, bezdomovkyňa, známa útočníka aj zraneného: „Tam jeden druhému zoberú jedenie, jeden druhému 
zoberú víno, peniaze zoberú. Vypijú si a potom nie je dobré. Skáču a potom aj nožíkmi.“ 

Matúš Gavlák: „Či oheň založil rovnaký muž, aký Stanovi ublížil, momentálne vyšetrujú policajti. Tí stále na 
prípade pracujú. Dušana už za krvavý konflikt obvinili.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: „Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie konkrétnej osobe a to za trestný 
čin ublíženia na zdraví, spáchaného v štádiu pokusu ťažkej ujmy na zdraví. Vzhľadom na skutočnosť, že v danej 
veci sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony za účelom objasnenia uvedeného skutku, nie je možné v 
tejto chvíli poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie.“ 

Matúš Gavlák: „Policajti by tiež chceli spracovať návrh na väzobné stíhanie bezdomovca, ktorý s nožom v 
ruke ublížil svojmu bývalému kamarátovi. Stano je v stabilizovanom stave.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Krvavý spor bezdomovcov 
[09.10.2018; TV JOJ; Noviny o 12:00; 12:00; Matúš Gavlák / Bruno Ciberej] 

 
 

Bruno Ciberej, moderátor: „Počas noci sa v lese pri Spišskej Novej Vsi odohrala poriadna dráma. Dvaja 

bezdomovci sa medzi sebou pohádali, pričom jeden z nich vytiahol na druhého nôž. Okrem toho aj prístrešok, pri 
ktorom sa dráma odohrala ľahol popolom. Zrejme nie náhodne. Viac informácií má Matúš Gavlák.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Počas noci začal horieť prístrešok uprostred lesa. Okrem hasičov tu však museli 
zasahovať aj policajti a záchranári. Hasiči už našli drevenú stavbu celú plameňoch. Zachrániť sa z nej nepodarilo 
nič. Záchranári zase pomáhali jednému z dvojice mužov. Ten po útoku svojho niekdajšieho kamaráta ostal 
poranený.“ 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa FALCK: „Posádka ošetrila pacienta s reznou ranou na krku a bodnou ranou 
na hrudníku. Po ošetrení bol prevezený do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.“ 



Matúš Gavlák: „Čo sa medzi dvojicou bezdomovcov stalo, zatiaľ ešte nie je známe. Policajti v týchto chvíľach 
vykonávajú procesné úkony. Podozrivého muža podľa našich informácií zadržali. Či okrem útoku s nožom má na 
svedomí aj podpálenie prístrešku, zatiaľ nevedno.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Rozlúčka so sezónou v zoologickej záhrade: Aha, čo sa tam chystá… 
[09.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/rozlucka-so-sezonou-v-zoologickej-zahrade-aha-co-sa-tam-chysta-311431 

 
 

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi už onedlho zatvorí svoje brány. Posledný deň sezóny bude patriť 

už pravidelnému podujatiu. 
Spišskonovoveská zoo otvorila svoje brány koncom apríla. Jej letná sezóna však pomaly končí a už čoskoro 

bude zoo pre návštevníkov na niekoľko mesiacov zatvorená. Počas zimných mesiacov bude k dispozícií však 
stále pavilón Aquaterra, ktorý je otvorený celoročne. 

29. sezónu ukončí zoologická záhrada pravidelným podujatím s názvom Strašidelná noc. To sa bude konať v 
sobotu 20. októbra. 

Program začína od 16:00 hod. A ako doplnili kompetentní, kto príde v maske, alebo si donesie so sebou 
tekvicu na vydlabávanie, bude mať po 16:00 vstup do zoo zadarmo. Súčasťou podujatia bude taktiež aj 
lampiónový sprievod nočnou zoologickou záhradou. 

Program: 
- 16:00 – divadelná hra „Polepetko“ 
- 17:30 – vystúpenie žiakov ZUŠ 
- 16:00 – 18:00 – súťaže dračej stopy a vydlabávanie tekvíc 
- 18:15 – lampiónový sprievod nočnou zoo 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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22. Zverejnili ho policajti a šoférov v našom kraji bude zaujímať: Rozpis, ktorý 

si pozrite! 
[09.10.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://kosice.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-
pozrite-311472 

 
 

Polícia zverejnila rozpis, ktorý vodičov v Košickom kraji zaujme. Môžete si preštudovať prehľad neoznačených 
hliadok mužov zákona. 

Polícia i v aktuálnom októbrovom týždni dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Robí tak aj na 
neoznačených autách. Aké presne takéto vozidlá budú dohliadať na šoférov v Košickom kraji počas najbližších 
dní? Prinášame vám rozpis od dnes až do nedele. 

V Košickom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla- farba 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 
17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 

http://spisska.dnes24.sk/rozlucka-so-sezonou-v-zoologickej-zahrade-aha-co-sa-tam-chysta-311431
http://kosice.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-pozrite-311472
http://kosice.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-pozrite-311472


- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
Štvrtok 
16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Rožňava – VW Passat – červený 
- okres Rožňava – Škoda Superb – čierny 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
Sobota 
12 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – okolie – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 
10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf šedý 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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23. Spor bezdomovcov skončil krvavou bitkou a požiarom 
[09.10.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/LS] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/377223-spor-bezdomovcov-skoncil-krvavou-bitkou-a-poziarom 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Počas pondelňajšej noci sa v lese pri Spišskej Novej Vsi odohrala poriadna dráma. 

Dvaja bezdomovci sa medzi sebou pohádali, pričom jeden z nich vytiahol na druhého nôž. Okrem toho aj 
prístrešok, pri ktorom sa dráma odohrala, ľahol popolom, zrejme nie náhodne. 

Počas noci začal horieť prístrešok uprostred lesa. Okrem hasičov tu však museli zasahovať aj policajti a 
záchranári. 

8 fotografií 
Krvavej bitke bezdomovcov predchádzal požiar prístrešku 
Hasiči už našli drevenú stavbu celú v plameňoch. Zachrániť sa z nej nepodarilo nič. Záchranári zase pomáhali 

jednému z dvojice mužov. Ten po útoku svojho niekdajšieho kamaráta ostal poranený. 
"Posádka ošetrila muža s reznou ranou na krku a bodnou ranou na hrudníku. Po ošetrení bol prevezený do 

nemocnice v Spišskej Novej Vsi," informuje hovorkyňa záchranárov Katarína Načiniaková. 

Čo sa medzi dvojicou bezdomovcov stalo zatiaľ ešte nie je známe. Policajti v týchto chvíľach vykonávajú 
procesné úkony. Podozrivého muža podľa informácií TV JOJ zadržali. Či okrem útoku s nožom má na svedomí aj 
podpálenie prístrešku polícia vyšetruje. 

Pozrite si archívnu reportáž o podobnom prípade: 
embed kód 

https://www.noviny.sk/krimi/377223-spor-bezdomovcov-skoncil-krvavou-bitkou-a-poziarom


Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
[Späť na obsah] 

 
 

24. FOTOREPORTÁŽ: Takto to vyzeralo na Šarkanej šou neďaleko Spišskej 
[09.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/fotoreportaz-takto-to-vyzeralo-na-sarkanej-sou-nedaleko-spisskej-311449 

 
 

Slnečné počasie, jemný vietor a dobrá nálada. Príjemné popoludnie strávilo niekoľko desiatok rodín na 
Košiarnom briežku. 

Neodmysliteľnou súčasťou jesene je aj púšťanie šarkanov. Počas uplynulej soboty si prišli na svoje celé 
rodiny. Na skok od Spišskej sa totiž konalo pravidelné podujatie, ktoré organizuje Centrum voľného času Adam. 
Slnečné jesenné popoludnie prilákalo na Košiarny briežok desiatky súťažiacich, ktorí predviedli aj svoje vlastné 
výtvory. 

Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách. Nechýbali najmenší, no súťažiť mohli aj dospelí. Porota hodnotila v 
jednotlivých kategóriách výtvarné prevedie vlastnoručne zhotoveného šarkana a techniku letu pri kúpenom 
šarkanovi. 

Ako dospelák súťaží už niekoľko rokov so svojím šarkanom aj pán Rudolf zo Spišskej Novej Vsi. „Kúpil som 

si ho pred piatimi rokmi, keď toto podujatie bolo ešte na letisku, preto som si kúpil symbolicky šarkana – lietadlo,“ 
prezradil pre náš portál s tým, že odvtedy ho však každý rok vylepšuje, dotvára. Na tieto akcie chodí najmä kvôli 
deťom, aby mali z toho radosť, keďže jeho šarkan má dvesto metrov dlhú šnúru a teda lieta poriadne vysoko. 

Okrem púšťania šarkanov si mohli deti vychutnať aj rôzne sprievodné súťaže, jazdu na koníkoch či vyšantiť sa 
na skákacej atrakcii. Spomedzi päťdesiatky súťažiacich nakoniec vyhrali všetci. Okrem pekného zážitku si každý 
odniesol nejakú odmenu za svoju snahu. 

Ako to vyzeralo počas Šarkanej šou na Košiarnom briežku si môžete pozrieť na fotkách. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Zverejnili ho policajti a šoférov v našom kraji bude zaujímať: Rozpis, ktorý 

si pozrite! 
[09.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-
pozrite-311472 

 
 

Polícia zverejnila rozpis, ktorý vodičov v Košickom kraji zaujme. Môžete si preštudovať prehľad neoznačených 
hliadok mužov zákona. 

Polícia i v aktuálnom októbrovom týždni dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Robí tak aj na 
neoznačených autách. Aké presne takéto vozidlá budú dohliadať na šoférov v Košickom kraji počas najbližších 
dní? Prinášame vám rozpis od dnes až do nedele. 

V Košickom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla- farba 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 
17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 

http://spisska.dnes24.sk/fotoreportaz-takto-to-vyzeralo-na-sarkanej-sou-nedaleko-spisskej-311449
http://spisska.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-pozrite-311472
http://spisska.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-pozrite-311472


- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
Štvrtok 
16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Rožňava – VW Passat – červený 
- okres Rožňava – Škoda Superb – čierny 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
Sobota 
12 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – okolie – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 
10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf šedý 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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26. AKTUALIZUJEME: Jano a Martina, my nezabúdame 
[09.10.2018; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 9. októbra 2018 0 3 1.3K 

zhliadnutí] 

 
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-jano-martina-nezabudame/ 

 
 

DALITO.SK/Sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny na Námestí SNP v Bratislave v utorok 27. februára 2018. FOTO TASR - Jakub Kotian Dalito 
nezabúda. Informácie o vývoji vyšetrovania dvojnásobnej beštiálnej vraždy investigatívneho novinára Aktuality.sk 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej priebežne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ. 
Zavraždených mladých ľudí našli v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta 26. februára 2018 v okrese Galanta 
. Obaja podľahli strelným zraneniam. Podľa expolicajného prezidenta Tibora Gašpara vražda môže súvisieť s 
prácou 27 ročného investigatívneho reportéra Jána Kuciaka, ktorý sa venoval hlavne podozreniam z daňových 
podvodov. Šéfredaktori slovenských médií v spoločnom vyhlásení vyzvali štát, aby urobil všetko preto, aby vraždu 
vyšetril a nebola ohrozená sloboda slova. 

Najvyšší súd zamietol sťažnosti obvinených v prípade vraždy J. Kuciaka 
Bratislava 9. októbra (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR zamietol sťažnosti troch obvinených voči väzbe v 

prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice ako nedôvodné. TASR informovala hovorkyňa NS SR 
Alexandra Važanová. 

„Najvyšší súd sťažnosti obvinených Tomáša S., Miroslava M. a Aleny Z. zamietol ako nedôvodné. Senát má 
za to, že dôvody väzby, tak ako ich konštatoval sudca pre prípravné konanie, pretrvávajú,“ povedala Važanová. 

https://www.dalito.sk/aktualizujeme-jano-martina-nezabudame/


Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica poslal 30. septembra všetkých štyroch 
obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali 
proti uzneseniu sťažnosť. Sťažnosti doručili na Najvyšší súd 4. októbra. 

GPSR: Trestná vec J. Kuciaka a jeho snúbenice je prioritou polície a prokuratúry 
Bratislava 5. októbra (TASR) – Trestná vec poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je naďalej 

prioritou polície a prokuratúry. Ich eminentným záujmom je dôsledné objasnenie tohto trestného činu. V piatok to 
uviedla pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová. 

„Veľká medializácia tejto ešte právoplatne neskončenej trestnej veci, ku ktorej dochádza v posledných dňoch, 
nepomáha orgánom činným v trestnom konaní, ale má skôr kontraproduktívny význam. V tejto súvislosti prosíme 
zástupcov médií, aby boli obozretní a zdržanliví pri poskytovaní akýchkoľvek ďalších informácií,“ zdôraznila ďalej 
Predajňová. 

GP SR zároveň prosí zástupcov médií, aby rešpektovali, že trestné konanie, v ktorom by mal prvý námestník 
generálneho prokurátora Peter Šufliarsky vystupovať ako poškodený, je len na začiatku. „Pre úspešnosť 
akéhokoľvek trestného konania sa vyžaduje pokojná a nerušená práca orgánov činných v trestnom konaní a 
minimalizácia medializovaných informácií,“ povedala hovorkyňa. 

„Chceme veriť, že si médiá uvedomujú závažnosť obidvoch trestných vecí, pretože v nich ide o ľudské životy, 
a v tomto kontexte budú postupovať pri poskytovaní informácií verejnosti,“ uzavrela Predajňová. 

Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej boli vo štvrtok (4.10.) 
doručené na Najvyšší súd (NS) SR. Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica poslal 30. 
septembra všetkých štyroch obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. 
ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť. 

ÚŠP dozoruje prípad údajnej prípravy vraždy námestníka GP SR P. Šufliarskeho 
Bratislava 5. októbra (TASR) – Úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje prípad údajnej prípravy vraždy prvého 

námestníka Generálnej prokuratúry (GP) SR Petra Šufliarskeho. 
„V tejto veci vykonáva dozor Úrad špeciálnej prokuratúry, vo veci sa koná, preto v súčasnosti nebudeme 

poskytovať žiadne informácie, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie,“ uviedla v piatok pre TASR 
hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

Šufliarsky požiadal médiá, aby nezverejňovali informácie o údajnej príprave vraždy. „Ide o citlivé informácie. V 
tejto súvislosti prvý námestník generálneho prokurátora žiada médiá, aby nezverejňovali žiadne informácie o 
údajnej príprave úkladnej vraždy a nechali orgány činné v trestnom konaní konať,“ povedala hovorkyňa GP SR 
Andrea Predajňová. 

Minimálne dvaja z obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka Alena Zs. a Tomáš Sz. mali byť najatí aj na 
likvidáciu Šufliarskeho, napísal vo štvrtok portál Aktuality.sk. „Začaté je trestné stíhanie za vraždu v štádiu 
prípravy,“ potvrdil zdroj portálu. Polícia informácie k prípadu neposkytuje. 

NSSR:Termín zasadnutia o sťažnostiach v prípade vraždy J. Kuciaka zatiaľ neurčil 
Bratislava 5. októbra (TASR) – Najvyšší súd SR (NS SR) zatiaľ nevytýčil termín zasadnutia, na ktorých by mal 

rozhodnúť o sťažnostiach troch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. 
„O sťažnostiach obvinených v trestnej veci Tomáš Sz. a spol. bude v zmysle Rozvrhu práce NS SR na rok 

2018 rozhodovať senát 4 T v zložení P. Farkaš, Š. Harabin, P. Príbelský. O sťažnostiach rozhodne NS SR, ako 
súd sťažnostný, na neverejnom zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia sťažností na rozhodnutie. 
Termín zasadnutia zatiaľ nie je určený,“ uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. 

Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej boli vo štvrtok 
(4.10) doručené na NS SR. 

Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica poslal 30. septembra všetkých štyroch 
obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali 
proti uzneseniu sťažnosť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie. 

KDH vyzýva R.Fica a R.Kaliňáka na odstúpenie zo straníckych postov v Smere 
Ak Robert Fico a Robert Kaliňák neodstúpia zo svojich straníckych postov, teda z postu predsedu a 

podpredsedu koaličného Smeru-SD, je mimoparlamentné KDH pripravené vyzvať Stranu európskych socialistov 
(PES), aby Smer vylúčili zo svojej frakcie. 

„Ak zotrvajú v týchto straníckych pozíciách, deklarujem, že budeme veľmi intenzívne vyzývať frakciu 
európskych socialistov k tomu, aby ich vylúčila,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii predseda KDH Alojz 
Hlina. 

Hnutie sa tým pripája k štvrtkovým (4.10.) vyjadreniam šéfa politickej skupiny Európskej ľudovej strany 
(EPP/EĽS) v Európskom parlamente Manfreda Webera. 

KDH chce na svoju výzvu využiť aj decembrový kongres európskych socialistov v Lisabone. V prípade potreby 
chcú kresťanskí demokrati diskutovať aj medzi europoslancami. Hlina priznal, že momentálne nemá informácie o 
tom, že by európski socialisti o vylúčení Smeru uvažovali. Podotýka však, že strana to mala „nahnuté“ už viackrát. 
Verí, že európski socialisti celú situáciu vyhodnocujú, a „že je to len pracovnou zaneprázdnenosťou, že doteraz 
nereagovali.“ 

Podľa koaličného Smeru-SD sa tak predseda KDH zaradil bok po boku k zvyšku opozície, ktorá už viac ako 
pol roka hyenisticky zneužíva smrť dvoch mladých ľudí, novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, na svoje úzko 
stranícke ciele. Za smutné zároveň považuje, že v snahe o mediálnu pozornosť sa Alojz Hlina nehanbí očierňovať 
Slovensko v zahraničí. „Strana Smer-SD nepristúpi na túto ich hru a nebude reagovať na nezmyselné obvinenia, 
ktoré už vyvrátilo aj úspešné vyšetrovanie ohavnej vraždy,“ uviedol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. 

GP SR: P. Šufliarsky žiada médiá, aby nezverejňovali informácie o údajnej vražde 



Bratislava 4. októbra (TASR) – Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky žiada médiá, aby 
nezverejňovali žiadne informácie o údajnej príprave úkladnej vraždy. TASR informovala hovorkyňa Generálnej 
prokuratúry SR Andrea Predajňová. 

„Ide o citlivé informácie. V tejto súvislosti prvý námestník generálneho prokurátora žiada médiá, aby 
nezverejňovali žiadne informácie o údajnej príprave úkladnej vraždy a nechali orgány činné v trestnom konaní 
konať,“ povedala. 

Minimálne dvaja z obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka, Alena Zs. a Tomáš Sz., mali byť najatí aj na 
likvidáciu prvého námestníka Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho. Píše o tom portál Aktuality.sk. 

„Začaté je trestné stíhanie za vraždu v štádiu prípravy,“ potvrdil zdroj portálu. Obyvatelia dediny, kde 
Šufliarsky žije, potvrdili médiu, že polícia zbiera kamerové záznamy. TASR požiadala o stanovisko Prezídium 
Policajného zboru. 

EP: M. Weber žiada v prípade Kuciak prešetriť väzby M. Kočnera na Smer-SD 
Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) – Šéf politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom 

parlamente a uchádzač o post predsedu Európskej komisie Manfred Weber vo štvrtok popoludní vydal 
vyhlásenie, v ktorom reaguje na najnovší vývoj na Slovensku v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. 

Weber vo vyhlásení, ktoré vydal v mene svojej politickej frakcie, privítal pokrok vo vyšetrovaní vraždy Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice. 

„Vyjadrujem veľkú úctu voči práci slovenskej polície a prokuratúry. Je dôležité, aby sme objasnili motívy a 
súvislosti týchto dvoch vrážd,“ uviedol Weber. Spresnil, že ľudia, ktorí nariadili tento zločin, musia byť chytení, 
lebo ide o prípad, ktorý sa týka ochrany slobody tlače v Európe. 

Predseda EPP v europarlamente sa zároveň vyslovil za prešetrenia existencie a povahy vzťahov medzi 
Marianom Kočnerom a prípadom Kuciak. „Prešetriť treba aj povahu vzťahov medzi pánom Kočnerom a vládnucou 
stranou Smer-SD. V stávke je dôveryhodnosť Smeru-SD ako serióznej vládnucej strany,“ uviedol Weber vo 
svojom odkaze. 

Súdy: Sťažnosti obvinených v prípade vraždy J. Kuciaka doručili na NS SR 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej boli vo štvrtok doručené na Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala jeho 
hovorkyňa Alexandra Važanová. 

„NS SR boli dnes predložené sťažnosti obvinených v trestnej veci Tomáš Sz. a spol. Predmetná vec napadla 
do senátu 4T. V zmysle Trestného poriadku o sťažnostiach rozhodne NS SR ako súd sťažnostný na neverejnom 
zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia sťažností na rozhodnutie,” uviedla Važanová. 

Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica poslal 30. septembra všetkých štyroch 
obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali 
proti uzneseniu sťažnosť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie. 

GP SR vypočula R. Fica pre trestné oznámenie iniciatívy Za slušné Slovensko 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR vypočula expremiéra a poslanca Národnej 

rady SR Roberta Fica (Smer-SD) v súvislosti s trestným oznámením iniciatívy Za slušné Slovensko. Informovali o 
tom jej predstavitelia, prokuratúra to nepotvrdila. 

„Trestné oznámenie sa dopĺňa, doposiaľ nebolo vydané žiadne meritórne rozhodnutie,“ uviedla v tejto 
súvislosti pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Iniciatíva verí, že Fica začnú trestne stíhať. 

Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko podali 15. júna na GP SR trestné oznámenie na Fica za šírenie 
poplašnej správy a ohováranie. Reagovali tak na jeho vyjadrenia k občianskym zhromaždeniam a ich 
usporiadateľom, ktoré sa začali organizovať na Slovensku po februárovej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Polícia: Informácie o vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka nie sú z oficiálneho zdroja 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Polícia sa nebude vyjadrovať k relevantnosti medializovaných informácií o 

objednávateľovi vraždy novinára Jána Kuciaka. Údajne si ju objednal podnikateľ Marian K., ktorý je v súčasnosti 
vo väzbe v kauze televíznych zmeniek. 

„Polícia sa k procesnej stránke prípadu absolútne nevyjadruje. Medializované informácie nie sú z oficiálneho 
zdroja, k ich relevantnosti sa vyjadrovať nebudeme,“ uviedlo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia 
Policajného zboru. Informácie z „neoverených“ zdrojov nekomentuje podľa svojej hovorkyne Jany Tökölyovej ani 
Úrad špeciálnej prokuratúry. 

Jeden z obvinených Zoltán A., ktorý spolupracuje s políciou, podľa Denníka N vypovedal, že novinárovu 
vraždu si mal objednať kontroverzný podnikateľ Marian K. Mala mu to povedať obvinená Alena Zs., ktorá sa mala 
s objednávkou obrátiť na neho. 

Verziu jeho výpovede potvrdila pre televíziu Markíza Lívia Kňažíková, obhajkyňa obvineného Zoltána. 
Rovnako potvrdila, že spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. 

Polícia nekomentuje informácie, že si Kuciakovu vraždu údajne objednal… 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Polícia nekomentuje medializované informácie o objednávateľovi vraždy 

novinára Jána Kuciaka. Údajne si ju objednal podnikateľ Marian K., ktorý je v súčasnosti vo väzbe v kauze 
televíznych zmeniek. 

„S otázkami je potrebné sa obrátiť na Úrad špeciálnej prokuratúry,“ reagovala hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru Denisa Baloghová. TASR požiadala o stanovisko aj špeciálnu prokuratúru. 

„Všetky informácie, ktoré bolo možné v súčasnom procesnom štádiu trestného konania aktuálne sprístupniť 
médiám, poskytol generálny prokurátor Jaromír Čižnár a dozorujúci prokurátor na tlačovej besede (1. 10.). Nad 
rámec poskytnutých informácií sa v súčasnosti, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, nebudeme vyjadrovať a 



ani komentovať informácie z neoverených zdrojov,“ uviedla vo štvrtok v reakcii pre TASR hovorkyňa Úradu 
špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. 

Jeden z obvinených Zoltán A., ktorý spolupracuje s políciou, podľa Denníka N vypovedal, že novinárovu 
vraždu si mal objednať kontroverzný podnikateľ Marian K. Zoltánovi A. to mala povedať obvinená Alena Zs., ktorá 
sa mala s objednávkou obrátiť na neho. Marian K. z objednávky vraždy podľa Denníka N obvinený nie je. 

P. Pellegrini: Strana Smer-SD ani ja nemáme informácie z vyšetrovacieho spisu 
Ploské 3. októbra (TASR) – Predseda strany Smer-SD, jej ďalší predstavitelia ani premiér nemajú konkrétne 

informácie z vyšetrovacieho spisu súvisiaceho s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Ploskom v 
okrese Košice-okolie. 

Reagoval tým na utorkové (2.10.) vyhlásenie Smeru-SD, v ktorom jeho predseda Robert Fico povedal, že 
doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou 
vraždou mala byť talianska mafia prepojená na Úrad vlády SR. Nepovedal, odkiaľ vie, že talianska stopa bola vo 
vyšetrovaní vylúčená. 

„Nemáme informácie ako získať, ani ich nesmieme získať, ani nám nepatrí mať vedomosť o tom, čo sa v 
spise píše,“ uviedol Pellegrini. Fico podľa premiérových slov len pripomenul, že nikto už momentálne nepracuje 
ani v mediálnom prostredí s tým, že to bola mafia prepojená na úrad vlády. 

„Neberte to tak, že sú to nejaké informácie z vyšetrovacích spisov, ale je to vyjadrenie, v ktorom rázne strana 
odmietla, aby ju ktokoľvek v tomto štádiu opätovne spájal s nejakým trestným činom vraždy, pretože Smer-SD ani 
úrad vlády s tým nič nemá,“ dodal Pellegrini.D. Saková si nemyslí, že by mal R. Fico prístup k vyšetrovaciemu 
spisu 

Ploské 3. októbra (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková ani minister hospodárstva Peter Žiga (obaja 
Smer-SD) nevedia, odkiaľ má predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico informáciu o vylúčení talianskej stopy 
v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Povedali to pred stredajším 
rokovaním vlády v obci Ploské v okrese Košice-okolie. 

Saková si nemyslí, že by mal Fico prístup k vyšetrovaciemu spisu. „To si nemyslím, ale presne sa musíte 
spýtať pána predsedu, odkiaľ tie informácie mal. Ja nemám žiadne informácie, čo sa týka spisu. Som len 
pravidelne informovaná o stave vyšetrovania, nie o procesnej stránke vyšetrovania. Skutočne poznám len tie 
informácie, ktoré podáva generálna prokuratúra oficiálne, pretože moje pôsobenie a moja pozícia nie je orgán 
činný v trestnom konaní,“ uviedla Saková. 

„Neviem, musíte sa opýtať predsedu. Vnímal som to tak, že zatiaľ sa nespomínali žiadni podobní páchatelia a 
páchatelia, ktorí sú identifikovaní, nepoukazujú, že by táto stopa bola, takže predpokladám, že z toho predseda 
vychádzal,“ dodal Žiga. 

O prípade má len informácie z médií. „Nemám prehľad o tom, v akom stave je vyšetrovanie, ani nič. Mám len 
mediálne informácie, ktoré zrejme máte aj vy, takže ja sa k tomu nemám viac čo vyjadrovať. Keď som to správne 
pochopil, tak zatiaľ vyšetrovanie nepoukazuje na to, že by tam bola nejaká talianska stopa, respektíve talianska 
stopa vedúca smerom k východnému Slovensku a k úradu vlády,“ povedal Žiga. 

„Pokiaľ viem, tak pán predseda strany povedal, že je vylúčená verzia talianskej mafie na úrad vlády. Myslím, 
že dôležitý je celý kontext tej vety,“ odpovedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na novinársku otázku. 

V utorkovom vyhlásení Smeru-SD jeho predseda Robert Fico povedal, že doterajšie výsledky vyšetrovania 
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou 
vraždou mala byť talianska mafia prepojená na Úrad vlády SR. Ficova vláda skončila po Kuciakovej vražde a 
podozreniach, že jemu blízki ľudia majú prepojenia na taliansku mafiu. Neodpovedal, odkiaľ vie, že talianska 
stopa bola vo vyšetrovaní vylúčená. 

Smer-SD zároveň ocenil prácu polície a prokuratúry, bude čakať na definitívne ukončenie vyšetrovania.SaS: 
Stanovisko k výrokom predsedu strany Smer-SD R. Fica 

Bratislava 3. októbra (TASR) – Predseda strany Smer-SD Robert Fico nie je a nikdy nebol podozrivý z 
objednania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ale je obviňovaný a právom, že sa ubytoval v luxusnom 
byte daňového podvodníka a zostal v ňom bývať aj po tom, keď Ladislava B. obvinila polícia. 

Expremiér Fico si za svojich blízkych pracovníkov vybral ľudí s kontaktmi na taliansku mafiu. Počiatky vzniku 
strany Smer-SD sú spojené s peniazmi, ktoré Robert Fico osobne vymámil od oligarchov pochybnej povesti, a 
tým sa stal ich vazalom. Okrem toho, strana Smer-SD sa už od začiatku budovala na kriminálnych základoch a za 
vyše desať rokov vlády sa jej podarilo rozložiť a zdemoralizovať políciu, prokuratúru i súdnictvo ako inštitúcie 
ochrany a presadzovania spravodlivosti. Tak sa vytvorilo podhubie nielen na masívne rozkrádanie verejného 
majetku, na beztrestnosť vyvolených, akým bol napríklad Marian Kočner, ale aj na vraždu Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej. 

Predseda Smeru-SD síce vlastnými rukami nezavraždil nikoho, ale spáchal atentát na spravodlivosť. A dnes 
cudzopasí na tvrdeniach polície a prokuratúry, že chytili vrahov týchto dvoch mladých ľudí tým, že sa vydáva za 
obeť masových protestov, ktoré považuje za sprisahanie voči jeho vláde. 

Podsúva verejnosti záver, že talianska mafia, ktorá sa cez jeho štátnu radkyňu Máriu Troškovú dostala na 
úrad vlády, nemá nič spoločné s týmito vraždami, čo jednak nie je podložené zverejnenými zisteniami orgánov 
činných v trestnom konaní, ale najmä nijako to neoslabuje jeho zodpovednosť za to, koho si k sebe vzal na úrad 
vlády a koho napríklad posadil za stôl na stretnutí s nemeckou kancelárku Angelou Merkelovou. 

Utorkové vyhlásenie Roberta Fica tak bolo pravdivé len v jednej veci: že v Smere nie je nikto, kto by Ficovi 
odporoval. Celé vedenie strany vrátane premiéra Petra Pellegriniho stálo mlčky za svojím kmotrom, a potom 
poslušne odpochodovalo zo scény, keď sa ten rozhodol ujsť pred otázkami novinárov. 



Richard Sulík – predseda SaS a poslanec Európskeho parlamentu (EP), Jana Kiššová – podpredsedníčka 
SaS a poslankyňa NR SR, Ľubomír Galko – podpredseda SaS a poslanec NR SR 

Výsledky vyšetrovania vraždy J. Kuciaka vylúčili podľa R. Fica taliansku stopu 
Bratislava 2. októbra (TASR) – Doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou vraždou mala byť talianska mafia 
prepojená na Úrad vlády SR. Uviedol to vo vyhlásení Smeru-SD jeho predseda Robert Fico, ktorého vláda 
skončila po Kuciakovej vražde a podozreniach, že jemu blízki ľudia majú prepojenia na taliansku mafiu. 

„Toto vymyslené falošné obvinenie bolo úmyselne zneužité na pokus zmeniť mocenské pomery na Slovensku 
a zosadiť vládu mimo štandardných demokratických pravidiel. A na tento pokus boli zneužití ľudia v uliciach,“ 
povedal Fico. Neodpovedal, odkiaľ vie, že talianska stopa bola vo vyšetrovaní vylúčená. 

Smer-SD ocenil prácu polície a prokuratúry, bude čakať na definitívne ukončenie vyšetrovania. „Veríme, že 
profesionalita orgánov činných v trestnom konaní bude viesť k spravodlivému potrestaniu páchateľov vrátane 
objednávateľov,“ doplnil Fico. 

Jeho strana nečaká ospravedlnenie od opozície, prezidenta SR Andreja Kisku, médií a mimovládnych 
organizácií, ktoré sú podľa Fica financované zo zahraničia. Expremiér predpokladá, že po definitívnom ukončení 
vyšetrovania sa Slovensko bude musieť vrátiť k udalostiam, ktoré nasledovali po vražde. Fico zároveň žiada 
verejnosť, aby o tom, kto má vládnuť, rozhodla v slobodných voľbách v roku 2020. 

Europol spresnil svoju podporu pri vyšetrovaní vrážd J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Brusel 2. októbra (TASR) – Európsky policajný úrad (Europol) v utorok v oficiálnej správe pre médiá upozornil 

na úspešné vyšetrovanie vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a 
spresnil svoju účasť na tomto vyšetrovaní. 

Správa Europolu pripomenula, že minulý týždeň slovenská polícia vykonala niekoľko domových prehliadok a 
zatkla deväť osôb, z ktorých päť bolo medzičasom prepustených, pričom štyri osoby boli obvinené z vraždy 
prvého stupňa. 

„Na žiadosť slovenských orgánov Europol poskytol analytickú a forenznú podporu od prvých dní vyšetrovania. 
Europol sa zúčastnil aj na príprave akcií, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. Počas celého vyšetrovania Europol 
pravidelne vysielal na Slovensko pracovníkov, ktorí koordinovali cezhraničné vyšetrovacie činnosti a poskytovali 
analytickú, taktickú a digitálnu forenznú podporu súvisiacu so strelnými zbraňami a organizovaným zločinom,“ 
uvádza sa v správe policajnej agentúry EÚ. 

Hlavným cieľom Europolu, ktorý sídli v Haagu, je pomáhať vnútroštátnym orgánom v boji proti závažnej 
medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. 

GPSR: Za vraždu novinára zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur 
Bratislava 1. október (TASR) – Za vraždu novinára Jána Kuciaka zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. 

V hotovosti to bolo 50.000 eur, ďalších 20.000 eur bolo odpustenie dlhu. Objednávku mala vyplatiť obvinená 
Alena Zs. Odkiaľ dostala zákazku, polícia ďalej rieši. Objednávka bola iba na Kuciaka, jeho snúbenica Martina 
Kušnírová, ktorú tiež zavraždili, bola len náhodná obeť. Informovali o tom zástupcovia prokuratúry a polície na 
tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry SR. 

„Vyplatené bolo 50.000 v hotovosti, plus 20.000 odpustenie dlhu,“ vysvetlil dozorujúci prokurátor. Potvrdil tiež 
informáciu, že vražda bola plánovaná len voči jednej osobe. „Objednávka vraždy bola na konkrétnu osobu 
novinára Jána Kuciaka, Martina Kušnírová bola len náhodná obeť,“ spresnil. Podľa generálneho prokurátora 
Jaromíra Čižnára bola teda len v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Dozorujúci prokurátor doplnil, že 
suma 20.000 eur s Kušnírovou nesúvisela, malo ísť o starší dlh. „Sprostredkovateľ dlžil objednávateľke tých 
20.000,“ potvrdil dozorujúci prokurátor. 

Z dvojnásobnej úkladnej vraždy sú obvinené štyri osoby – Alena Zs., Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. 
„Objednávateľ je osoba s iniciálkami A. Zs., strelec osoba s iniciálkami T. Sz., vodič alebo teda pomocník osoba s 
iniciálkami M. M. a sprostredkovateľ osoba s iniciálkami Z. A.,“ konkretizoval prokurátor. 

Od koho prišla zákazka pre Alenu Zs., polícia ešte nevie. „Robí sa na tom, aby sme zistili, odkiaľ tá 
objednávka prišla, nezostane to len v tejto polohe. Kam to povedie, aký bude výsledok, je predčasné hovoriť. Je 
pravdepodobnosť veľmi vysoká, že ona vyplatila peniaze, ale je otázka, odkiaľ mala peniaze,“ uviedol prokurátor. 

Jeden z obvinených, Zoltán A., má podľa neho spolupracovať s políciou. „Obvinený si vyhodnotil rozsah 
poznatkov voči nemu a rozhodol sa akceptovať situáciu, v ktorej sa ocitol a tak bol ústretovejší k orgánom činným 
v trestnom konaní,“ spresnil dozorujúci prokurátor. 

Riaditeľ Národnej protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian potvrdil, že zaistili zbrane, autá a mobil, 
ktorý páchatelia použili. Rovnako zaistili náboj s individuálnymi zhodami po zásobníku použitom pri vražde. 
Vražednú zbraň však polícia nemá. „Zhoduje sa záznamník so zbraňou, ktorá bola použitá pri vražde, vražednú 
zbraň nemáme,“ spresnil policajný prezident Milan Lučanský. 

Čižnár predpokladá, že kauza bude mať úspešný koniec, žiada pokoj pre prácu polície a prokuratúry. 
„Dôkazy, ktoré sú, sú podľa môjho názoru, veľmi, veľmi silné. Myslím si, že je veľký predpoklad, že táto kauza sa 
dotiahne do úspešného konca. Budete priebežne informovaní do takej miery, aby sa neohrozilo vyšetrovanie. 
Nechcite detaily,“ vyhlásil Čižnár. 

Štvoricu obvinených poslal v nedeľu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), 
pracovisko Banská Bystrica do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť, o 
ktorej rozhodne v najbližších dňoch Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal 
práva na jej podanie.J. Kuciakovi posmrtne udelia nemeckú mediálnu cenu Goldene Victoria 

Berlín/Bratislava 1. októbra (TASR) – Zavraždení novinári Daphne Caruanová Galiziová z Malty a Ján Kuciak 
zo Slovenska budú posmrtne odmenení nemeckou mediálnou cenou Goldene Victoria 2018 – Pressefreiheit v 
kategórii sloboda tlače. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA. 



Ocenenie bude odovzdané pozostalým po oboch novinároch. Galiziová písala o korupcii a obchodovaní s 
maltským občianstvom, kým Kuciak naposledy preveroval prepojenie medzi členmi slovenskej vlády a talianskou 
mafiou. 

Maltská žurnalistka prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby, kým Kuciaka zavraždili vo februári tohto 
roka. Zväz nemeckých vydavateľov časopisov (VDZ) v pondelok uviedol, že cena bude rodinným príslušníkom 
novinárov odovzdaná 5. novembra v rámci podujatia s názvom „VDZ Publishers’ Night“ v Berlíne. 

„Ochrana a obrana slobody tlače a slobody názoru patria medzi najdôležitejšie požiadavky nemeckých 
vydavateľov časopisov,“ uvádza sa vo vyhlásení VDZ. 

Predchádzajúcimi laureátmi tejto ceny, ktorí boli odmenení za svoju angažovanosť a odvahu v boji za slobodu 
tlače, boli Ensaf Haidarová zo Saudskej Arábie (2017), Can Dündar z Turecka (2016) či Farida Nekzadová z 
Afganistanu, Ana Lilia Pérezová z Mexika a Nemec Peter Bandermann (všetci v roku 2015). 

Na podujatí 5. novembra budú odovzdané aj ďalšie ocenenia. Spolková kancelárka Angela Merkelová 
dostane čestnú cenu Ehren-Victoria, píše DPA. 

ŠTS: Všetci štyria obvinení v prípade vraždy J. Kuciaka idú do väzby 
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – Všetci štyria obvinení v prípade vraždy investigatívneho novinára 

Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej – Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. a Alena Zs. idú do väzby. 
Rozhodol o tom v nedeľu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko 
Banská Bystrica. Tlmočníčka Alena Zs. má byť podľa medializovaných informácií objednávateľkou tohto trestného 
činu. Prokurátor sa k tomu nevyjadril. 

Sudca ich po štyroch hodinách rozhodovania poslal do väzby preto, aby nemohli utiecť, pokračovať v trestnej 
činnosti, alebo ovplyvňovať svedkov na slobode. Okrem Zoltána A., ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu 
sťažnosť, o ktorej rozhodne v najbližších dňoch Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 
sa vzdal práva na jej podanie. 

„Všetci obvinení boli vzatí do väzby v súlade s návrhom prokurátora s jednou korektúrou vo vzťahu k jednému 
obvinenému,“ konštatoval pre médiá prokurátor. 

Podľa ŠTS ide o Zoltána A., u ktorého súd nezistil dôvody kolúznej väzby, teda, že by na slobode mohol 
ovplyvňovať svedkov, prípadne mariť dôkazy. 

V súvislosti s nedeľňajšími medializovanými informáciami, že objednávateľkou tohto trestného činu, prípadne 
v pozícii sprostredkovateľky konečného objednávateľa, má byť tlmočníčka Alena Zs., prokurátor reagoval: „To sú 
skutkové okolnosti, na ktoré vám nebudem momentálne odpovedať. Na budúci týždeň bude k tomu tlačová 
beseda, tam sa dozviete viac podrobností.“ Tlmočnícke služby tejto ženy mal údajne využívať i podnikateľ Marian 
Kočner. Špecializovala sa na taliansky jazyk. 

Právni zástupcovia obvinených sa pri odchode zo súdu odmietli vyjadriť. Na otázky médií nereagovali ani 
samotní obvinení, ktorých podvečer po jednom kukláči odvážali do ústavu na výkon väzby. 

Štvoricu osôb polícia obvinila po tom, ako tento týždeň zasahovala v Kolárove a Komárne. Troch mužov po 
vypočutí obvinili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Alenu Zs. obvinili za 
obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. 

aždy a za ďalšie trestné činy. Alenu Zs. obvinili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou 
účastníctva. 

D.Saková: Vzatie obvinených do väzby je dôkaz dobrej práce polície a prokuratúry 
Bratislava 30. septembra (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) rešpektuje názor súdu, ktorý 

v nedeľu vzal do väzby štyroch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. „Pre mňa osobne ide o ďalší dôkaz, že polícia spolu s prokuratúrou pri vyšetrovaní tohto trestného 
činu robia kus dobrej práce,“ napísala na sociálnej sieti. 

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v nedeľu 
rozhodol, že všetci štyria obvinení v prípade vraždy – Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. a Alena Zs. idú do väzby. 

Štvoricu polícia obvinila po tom, ako tento týždeň zasahovala v Kolárove a Komárne. Troch mužov po 
vypočutí obvinili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Alenu Zs. obvinili za 
obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. 

zdroj: Polícia SRMIMORIADNY ZÁSAH POLÍCIE SR TU. 
Europol spresnil svoju podporu pri vyšetrovaní vrážd J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Brusel 2. októbra (TASR) – Európsky policajný úrad (Europol) v utorok v oficiálnej správe pre médiá upozornil 

na úspešné vyšetrovanie vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a 
spresnil svoju účasť na tomto vyšetrovaní. 

Správa Europolu pripomenula, že minulý týždeň slovenská polícia vykonala niekoľko domových prehliadok a 
zatkla deväť osôb, z ktorých päť bolo medzičasom prepustených, pričom štyri osoby boli obvinené z vraždy 
prvého stupňa. 

„Na žiadosť slovenských orgánov Europol poskytol analytickú a forenznú podporu od prvých dní vyšetrovania. 
Europol sa zúčastnil aj na príprave akcií, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. 

Počas celého vyšetrovania Europol pravidelne vysielal na Slovensko pracovníkov, ktorí koordinovali 
cezhraničné vyšetrovacie činnosti a poskytovali analytickú, taktickú a digitálnu forenznú podporu súvisiacu so 
strelnými zbraňami a organizovaným zločinom,“ uvádza sa v správe policajnej agentúry EÚ. 

Hlavným cieľom Europolu, ktorý sídli v Haagu, je pomáhať vnútroštátnym orgánom v boji proti závažnej 
medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. 

Najbližšie hodiny by mohli ukázať, či si vraždu objednala Alena Zs. 



Bratislava 30. septembra (TASR) – Najbližšie hodiny by mohli ukázať, či Alena Zs., obvinená v prípade vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, bola objednávateľkou dvojnásobnej 
úkladnej vraždy. V diskusii TV Markíza Na telo to pripustila bývalá prokurátorka Eva Mišíková. 

Advokát rodiny Jána Kuciaka Daniel Lipšic pripomenul, že Alena Zs. je obvinená za obzvlášť závažný zločin 
úkladnej vraždy formou účastníctva. Účastníctvo sa podľa neho môže chápať ako objednávateľ, návod, či iná 
pomoc. Lipšic sa prikláňa k verzii, že vrahovia nepoznajú identitu objednávateľa. 

Prokurátor podľa Lipšica potvrdil, že v hre sú dve verzie motívu vraždy, teda aj dvaja objednávatelia. Mišíková 
v diskusii TV Markíza Na telo uviedla, že dôveruje vyšetrovaciemu tímu a prokurátorom, ktorí dozorujú prípad 
vraždy. Je presvedčená, že vykonávatelia vedeli, kto má byť obeťou vraždy. Lipšic aj Mišíková sa zhodli, že 
zverejnenie identikitu bola taktika polície. 

ŠTS: Sudca rozhoduje o väzbe štyroch obvinených v kauze vraždy J. Kuciaka 
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu 

(ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, začal v nedeľu krátko po 13.00 h rozhodovať o tom, či vezme do väzby 
Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A., obvinených z obzvlášť závažného zločinu dvojnásobnej úkladnej vraždy 
a ďalších trestných činov v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Mužov privádzali kukláči po jednom na súd asi hodinu pred začiatkom rozhodovania o ich o väzbe. Jeden z 
nich si skrýval tvár igelitkou. 

Po piatkovej (28.9.) policajnej akcii kukláči priviezli v nedeľu na súd aj tlmočníčku Alenu Zs., štvrtú obvinenú v 
tejto kauze. Obvinená je za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. Tlmočnícke služby 
obvinenej mal podľa medializovaných informácií využívať údajne i podnikateľ Marian Kočner. Špecializovala sa 
na taliansky jazyk. 

Muži obvinení v prípade Kuciakovej vraždy odmietajú vinu, jeden podal sťažnosť 
Bratislava 30. septembra (TASR) – Všetci traja muži obvinení v prípade vraždy investigatívneho novinára 

Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej – Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. – odmietajú vinu. Podľa 
televízie JOJ zároveň Tomáš Sz. podal voči obvineniu sťažnosť. 

O všetkých doteraz obvinených bude v nedeľu rozhodovať sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre 
prípravné konanie v Banskej Bystrici. Prokurátor podal návrh na väzbu týchto troch mužov a ženy Aleny Z. Všetci 
štyria sú obvinení v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice. 

Monitor: V prípade vraždy J. Kuciaka obvinili aj Alenu Z., zadržali ju v Komárne 
Bratislava 29. septembra (TASR) – V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili aj Alenu Z. Informuje o tom webový portál tvnoviny.sk, odvoláva sa na dva 
zdroje z polície. Vyšetrovateľ má pre ňu žiadať väzbu. 

Polícia 44-ročnú ženu zadržala v piatok (28.9.) v Komárne, večer ju previezli do Nitry. „Vie dobre po taliansky 
a podľa obyvateľov tlmočila aj pre Mariana Kočnera,“ píše portál. 

BRIEF: V PRÍPADE KUCIAKOVEJ VRAŽDY PODAL PROKURÁTOR NÁVRH NA VÄZBU 
Bratislava 29. septembra (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný 

trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na väzbu na tri osoby obvinené v prípade vraždy investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. 

O prípadnom väzobnom stíhaní bude rozhodovať ŠTS a to pracovisko v Banskej Bystrici a to sudca pre 
prípravné konanie. Rozhodovať sa bude v nedeľu (30.9.) 

O väzobnom stíhaní osôb v prípade vraždy J. Kuciaka sa bude rozhodovať v nedeľu 
Bratislava 29. septembra (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný 

trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na väzbu na tri osoby obvinené v prípade vraždy investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. O 
prípadnom väzobnom stíhaní bude v nedeľu 30. septembra rozhodovať ŠTS, pracovisko v Banskej Bystrici, a to 
sudca pre prípravné konanie. 

V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili tri 
osoby (T. S, M. M., Z. A.) za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Pôvodne zadržali 
osem podozrivých osôb, po ich vypočutí piatich prepustili. 

Za slušné Slovensko opäť pochodovalo niekoľko tisíc ľudí 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Niekoľko tisíc ľudí sa v piatok v Bratislave zišlo na ďalšom pochode 

iniciatívy Za slušné Slovensko. Pochod sa začal o 19.00 h na Námestí SNP a pokračoval cez Palisády k budove 
Národnej rady (NR) SR. Organizátori akciu zvolali, lebo ich požiadavky stále neboli splnené, pretože objednávateľ 
vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nie je známy. Vláda Petra 
Pellegriniho (Smer-SD) podľa nich stále nedokázala obnoviť dôveru v štát. 

Organizátori vyhlásili, že vnímajú štvrtkový zásah polície ako krok vpred a veria, že bude viesť k dolapeniu 
vrahov. „Jedným dychom však dodávame, že je kľúčové, aby sme poznali objednávateľov tejto ohavnej vraždy,“ 
zdôraznil jeden z organizátorov Juraj Šeliga. 

Organizátori tiež pripomenuli, že od zostavenia vlády Pellegriniho prešlo pol roka, ale nemajú pocit, že by 
presadil kroky, ktoré by pomohli, aby ľudia opäť začali veriť v štátnu moc. Opäť spomenuli zametanie káuz pod 
koberec. Kritizujú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) pre kauzu únosu vietnamského občana. 
Ministerka vnútra ešte v stredu po rokovaní vlády uviedla, že vníma pochod ako prejavenie slobodnej vôle 
občanov demokratickej krajiny. 

„Stojíme pred národnou radou, aby sme dokázali politikom, že oni majú slúžiť nám občanom a nie ‘našim’ 
ľuďom,“ vyhlásila ďalšia z organizátoriek Karolína Farská. Šeliga ďalej upozornil na dôležitosť voľby ústavných 
sudcov, pri ktorej musia byť občania ostražití. Politici chcú podľa neho na ústavný súd dosadiť ľudí, ktorí sú 
poslušní. 



Pred budovou parlamentu okrem organizátorov vystúpili aj zástupcovia z oblasti kultúry, novinárskej obce či 
mimovládnych organizácií. Pripomenuli, že má zmysel protestovať, pretože len vďaka verejnému tlaku nastali 
doterajšie zmeny k lepšiemu. 

Podľa odhadov polície prišlo pred budovu parlamentu 4.000 ľudí. Jedným z dôvodov iniciovania protestov 
bolo nedostatočné informovanie verejnosti a naťahovanie vyšetrovania vraždy Kuciaka a jeho snúbenice. Ešte 
pred pochodom však vo štvrtok zadržali niekoľko podozrivých, z ktorých v piatok obvinili tri osoby za obzvlášť 
závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Počas celého pochodu účastníci svietili lampášmi, 
mobilmi či baterkami na znak toho, že „svetlo vždy porazí tmu.“ 

V Komárne zasahuje policajné Lynx Commando u údajnej tlmočníčky M.Kočnera 
Komárno 28. septembra (TASR) – V dome na Okružnej ulici na Leteckom poli v Komárne zasiahlo v piatok 

elitné policajné Lynx Commando u 44-ročnej Aleny. Podľa nepotvrdených informácií tlmočila z taliančiny 
podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. 

Podľa svedkov z ulice sa ráno objavili civilné vozidlá s evidenčnými číslami rôznych okresov a parkovali s 
naštartovanými motormi. Neskôr zmizli a okolo poludnia sa objavilo ozbrojené komando. Policajti v civile celé 
popoludnie vynášali z domu predmety. 

„Len to sme videli, že sa vozí na drahých autách,“ uviedla o žene jedna zo susediek, ktorá však o nej nič 
bližšie nevedela. Povedala, že zásah s množstvom civilných vozidiel sa začal zhruba o 11.00 h. „Ja som vynášala 
smeti a videla som tu plno vozidiel a kukláčov,“ dodala s tým, že žiadny vrtuľník nezasahoval. 

Na dome, v ktorom býva, podľa susedy nie sú žiadne tabule, ktoré by naznačovali, že tam pôsobí tlmočnícka 
firma. 

Policajná akcia sa podľa medializovaných informácií koná pravdepodobne v súvislosti s prípadom vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 

GP SR: V prípade Kuciakovej vraždy obvinili tri osoby, ďalších päť prepustili 
Bratislava 28. septembra (TASR) – V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili tri osoby za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné 
činy. Potvrdila to hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. 

Pôvodne zadržali osem podozrivých osôb. „Po ich vypočutí bolo päť osôb zo zadržania prepustených a trom 
osobám (T. S, M. M., Z. A.) bolo vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie 
trestné činy,“ informovala Predajňová. 

Doplnila, že vyšetrovateľ Policajného zboru SR vykonáva úkony s obvinenými a na ich základe spracuje 
podnet pre prokurátora na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. „Ďalšie informácie nie je možné 
aktuálne poskytnúť. Prokuratúra bude informovať v najbližších dňoch,“ uviedla Predajňová. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala podozrivé osoby, policajná akcia v Kolárove trvala celý deň, 
zasahovalo 55 elitných kukláčov. Generálna prokuratúra aj polícia žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na 
väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. O 
prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. 
októbra. 

V Komárne zasahuje elitné policajné Lynx Commando 
Bratislava/Komárno 28. septembra (TASR) – V jednom z domov v Komárne zasahuje elitné policajné Lynx 

Commando. Informuje o tom webový portál noviny.sk. V dome má bývať 44-ročná Alena. Podľa portálu sa 
policajná akcia koná pravdepodobne v súvislosti s prípadom vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 

Polícia bude informovať o vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka najskôr budúci týždeň 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Národná protizločinecká jednotka v súvislosti so štvrtkovým (27.9.) 

zásahom v Kolárove pokračuje vo vykonávaní procesných úkonov. Akékoľvek informácie súvisiace s prípadom 
bude môcť polícia poskytnúť najskôr budúci týždeň. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru 
Michal Slivka. 

V tejto súvislosti hovorca uviedol, že žiadajú verejnosť a novinársku obec o trpezlivosť. „Všetkým nám ide o 
objasnenie veci. Polícia potrebuje čas a priestor na pokračovanie v dobre rozbehnutom procese,“ doplnil. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť so 
spomínanou vraždou. Bližšie informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Policajná akcia 
v Kolárove trvala celý deň, zasahovalo 55 elitných kukláčov. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie 
vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na 
väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. O 
prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. 
októbra. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k doterajším výsledkom 
vyšetrovania. 

P. Vačok: Polícia musela mať dostatočné penzum dôkazov v prípade vraždy Kuciaka 



Bratislava 28. septembra (TASR) – Polícia musela mať dostatočné dôkazy, aby zadržala vo štvrtok (27.9.) 
osoby podozrivé z účasti na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Pre TASR to v piatok uviedol 
dlhoročný vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca Peter Vačok. 

„Už tým, že boli zadržané osoby, boli vykonané domové prehliadky, tak predpokladám, že na zadržanie dal 
súhlas prokurátor, a ak boli vykonané domové prehliadky, určite rozhodoval aj súd. Polícia musela mať 
dostatočné penzum dôkazov, ktoré vytvárajú dôvodné podozrenie pre takéto úkony, a zrejme je to predzvesť, že 
sa vec vyrieši,“ vysvetlil Vačok. 

Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s uvedenou 
vraždou. Bližšie informácie nechcela poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Ani generálna prokuratúra 
sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

D. Saková: Pri zadržaní podozrivých z vraždy J. Kuciaka zasahovalo 55 kukláčov 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Pri zadržaní podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 

zasahovalo 55 elitných kukláčov. Informovala o tom ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na sociálnej 
sieti. 

Na zásahu sa podľa Sakovej zúčastnili psovodi, pyrotechnici, ostreľovači či medici. „Podľa šéfa útvaru 
osobitného určenia išlo o štandardný zásah, ktorý mal hladký priebeh,“ uviedla a ocenila prácu policajtov. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť so 
spomínanou vraždou. Bližšie informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Policajná akcia 
v Kolárove trvala celý deň. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada 
novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

FB Andrej Kiska, prezident SR 27. 09. 2018 
PRVÝ KROK Veľmi oceňujem významný posun vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na 

vyšetrovanie boli nasadení tí najlepší ľudia. 
Je to prvý krok, za ktorým musia nasledovať mnohé ďalšie, aby sme mohli začať obnovovovať dôveru ľudí v 

štát a jeho schopnosť zabezpečiť spravodlivosť. Musíme zistiť, kto bol objednávateľom vraždy. 
O pôsobení mafie na východe Slovenska, o ktorej písal Ján Kuciak, vedelo ministerstvo vnútra roky a konať 

začalo až po ohavnej vražde. Zrušili sme Mečiarove amnestie, ale máme tu ďalšie obrovské podozrenie zo 
zneužitia nášho štátu v prípade únosu občana Vietnamu. 

Potrebujeme ešte veľa rýchlych krokov na to, aby sme mohli hovoriť o obnovení dôvery ľudí v štát. 
Kolárovo: Policajný zásah v prípade vraždy J. Kuciaka sa skončil 
Kolárovo 27. septembra (TASR) – Policajný zásah v Kolárove sa vo štvrtok krátko pred 18.00 h skončil. 

Kolóna policajných vozidiel už opustila Harcsovu ulicu a v jednom z áut sedel aj Tomáš Sz., ktorý je jedným zo 
zadržaných v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Kolárovo: NAKA pokračuje v zásahu v prípade vraždy J. Kuciaka 
Kolárovo 27. septembra (TASR) – V Kolárove v Komárňanskom okrese už viac ako 12 hodín zasahujú na 

Harcsovej ulici elitní policajti z NAKA spolu so psovodmi a technikmi. Približne pred hodinou policajti z jedného z 
domov vyviedli zadržaného Tomáša Sz., ktorý už takmer hodinu sedí v policajnej dodávke a čaká na policajnú 
eskortu. 

Krátko pred 17.00 h z miesta zásahu odviezla odťahová služba s policajným sprievodom strieborný pick-up. 
Na mieste bolo vidieť aj staršieho muža a ženu, pravdepodobne rodičov Tomáša Sz. Na mieste sú desiatky 
obyvateľov Kolárova, ktorí so záujmom sledujú dianie na Harcsovej ulici. 

Všetci oslovení skonštatovali, že ich policajný zásah, a hlavne jeho rozsah poriadne prekvapil. Viacerí z 
obyvateľov Kolárova Tomáša Sz. poznali minimálne z videnia, niektorí spomenuli údajne jeho pochybnú minulosť, 
podľa iných išlo zasa o tichého človeka, ktorý sa na verejnosti príliš neprejavoval. 

Momentálne už časť policajných vozidiel z miesta zásahu odchádza, niektoré však stále zostávajú na mieste 
vrátane bielej dodávky, v ktorej by mal sedieť Tomáš Sz. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s vraždou. Bližšie 
informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie 
vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na 
väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzy. O 
prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. 
októbra. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k doterajším výsledkom 
vyšetrovania. 

AEJ: Je znepokojujúce,že medzi zadržanými v Kolárove sú osoby spájané s políciou 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) pozorne sleduje 

postup polície a prokuratúry v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 



Kušnírovej. Za mimoriadne znepokojujúcu informáciu v súvislosti so zadržaním podozrivých v Kolárove považuje 
to, že sú medzi nimi osoby spájané s prácou v Policajnom zbore. Uvádza sa to stanovisku asociácie pre médiá. 

„Dôležitou otázkou je pritom nielen to, kto je objednávateľom tejto úkladnej vraždy, ale aj to, ako je možné 
eliminovať prenikanie organizovaného zločinu do štruktúr orgánov činných v trestnom konaní, štátnej správy a 
súdnictva,“ zdôrazňuje AEJ. 

Súčasne pripomína, že aj v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej polícia zatkla 
skupinu údajných vrahov, ich motívy sú aj po 11 mesiacoch od vraždy stále nejasné a neznámy je aj 
objednávateľ. 

„Slovenská verejnosť vrátane novinárskej obce preto právom očakáva, že polícia zverejní najnovšie výsledky 
vyšetrovania a urobí maximum pre potrestanie páchateľov bezprecedentného zločinu na Slovensku,“ uzatvára 
slovenská sekcia AEJ. 

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa 
informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Smer-SD: Oceňuje policajtov, ktorí pracujú na prípade vraždy J.Kuciaka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Dnes je deň, keď chceme vyzdvihnúť prácu policajtov. Ich práca je 

ocenenia hodná najmä preto, že pracovali na mimoriadne komplikovanom prípade, pod obrovským mediálnym 
tlakom, útokmi opozície a protestujúceho hnutia Za slušné Slovensko. Uvádza sa to v stanovisku koaličnej strany 
Smer-SD ku štvrtkovej akcii polície súvisiacej s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. 

„Je obdivuhodné, že sa (policajti – pozn. TASR) nenechali týmito útokmi a urážlivou atmosférou zo strany 
opozície zlomiť a dokázali sa sústrediť na jediné podstatné, a to je postaviť vrahov a objednávateľov pred 
spravodlivosť,“ uvádza sa v stanovisku sociálnych demokratov, podľa ktorého sa preto dnešným dňom nič 
nekončí, ale, naopak, začína sa najťažšia časť ich práce. 

SaS: Fico s Kaliňákom spôsobili, že ľudia neveria pokroku vo vyšetrovaní. Poctivým policajtom držíme palce 
Napriek našej ostrej kritike vedenia ministerstva vnútra či polície veríme, že v jej radoch je veľa čestných a 

zodpovedných ľudí, ktorí vedia, že vražda dvoch mladých ľudí bude ešte dlho traumatizovať spoločnosť. 
Reagoval predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík na zadržanie podozrivých z vraždy novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

„Trest si musí odpykať objednávateľ aj ľudia s krvou na rukách – bez ohľadu na motív alebo názory vlády, 
ulice, opozície či médií. Keď sa dokáže, že zadržaní sú skutoční páchatelia vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej, bude to dôležitá správa pre celé Slovensko. Držíme poctivým policajtom palce,“ uviedol R. Sulík a 
doplnil: „Je mi však osobne ľúto, že ani po správe, na ktorú dlhé mesiace čakala celá krajina, nemôžeme byť 
pokojní a spoľahnúť sa na autority. Čelíme kríze dôvery, ktorá má spoločných dvoch menovateľov: Roberta Fica a 
Roberta Kaliňáka. Je možné, že vo vyšetrovaní nastal naozaj posun, ale nikto im neverí, pretože desať rokov 
podrývali autoritu polície dosadzovaním svojich ľudí na vedúce pozície. Pýtam sa, či sú teraz spokojní.“ 

Podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka, ak sa ukáže, že polícia dosiahla progres, tak to nie je vďaka tejto 
koalícii, ale napriek nej. Ľubomír Galko na tlačovej besede zároveň nadviazal na slová Richarda Sulíka, keď v 
súvislosti s voľbou policajného prezidenta poznamenal, že protežovanie skompromitovaných nominantov dôveru 
ľudí v štátne orgány nevzbudzuje. „Vládny návrh voľby policajného prezidenta pokladáme za priehľadnú snahu 
koaličných strán udržať si kontrolu nad Policajným zborom aj po tom, keď prídu o moc. Darmo však dnes vládna 
koalícia stavia hrádze pred príchodom spravodlivosti, jej snahy sú zbytočné. Len zosilňujú v spoločnosti dopyt po 
zmene a presvedčenie, že slovenskú politiku vďaka Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd ovládol organizovaný zločin a s 
tým treba rázne skoncovať,“ poznamenal Ľ. Galko. 

Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová uviedla, že ďalším dôkazom snahy vládnej koalície a špeciálne Smeru-
SD o zabetónovanie tzv. „našich ľudí“ v dôležitých funkciách je voľba ústavných sudcov. „Návrhy vládnej koalície 
na voľbu ústavných sudcov sú len zásterka, aby všetko zostalo po starom. Súčasný mechanizmus voľby im totiž 
zabezpečí, že ústavný súd na dlhé obdobie totálne ovládnu nominanti súčasnej vládnej koalície. Tej koalície, 
ktorá uviazla v kriminálnych kauzách a doslova zadusila vládu zákona a spravodlivosť na Slovensku,“ povedala J. 
Kiššová a na záver dodala: „Slovensko čelí reálnej hrozbe, že tak ako Policajný zbor aj Ústavný súd SR prestane 
byť nástrojom spravodlivosti a ocitne sa v rukách rôznych koaličných mafií. Je našou najvyššou prioritou tomu 
zabrániť.“ 

M.Číž: Pre Smer-SD nemôže byť lepšia správa ako vypátranie vrahov J. Kuciaka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Pre Smer-SD nemôže byť lepšia správa ako to, ak by boli vrahovia Jána 

Kuciaka a Martiny Kušnírovej vypátraní a následne potrestaní. V reakcii na štvrtkový zásah protizločineckej 
jednotky NAKA, ktorá zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti súvisiacej s touto dvojnásobnou 
vraždou, to v diskusii na Tablet.TV povedal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Miroslav Číž. 

„Nestrannému pozorovateľovi musí byť úplne jasné, že ak niekomu vražda novinára Kuciaka (politicky) 
uškodila, bola to moja strana. Vražda zásadným spôsobom ovplyvnila politický priestor, k výmene predsedu vlády 
došlo aj v dôsledku tejto súvislosti. Takže akákoľvek správa, že sa to podarí vyšetriť, je pre nás pozitívna,“ 
povedal Číž. 

Dodal, že ministri vnútra za Smer-SD od začiatku robili všetko preto, aby reálne pomohli orgánom činným v 
trestnom konaní pri objasňovaní prípadu. „Minister vnútra okamžite požiadal medzinárodné orgány, súčasťou 
vyšetrovacieho tímu sú už niekoľko mesiacov ľudia z medzinárodného vyšetrovacieho prostredia. Je úzka 
spolupráca s rôznymi stranami, kde boli naznačené indície, je veľmi úzka spolupráca aj s Talianmi kvôli 
potenciálnemu pôsobeniu talianskej mafie na Slovensku,“ zdôraznil Číž. 

Zároveň ale konštatoval, že sa vražda veľmi rýchlo spolitizovala. „V každom prípade sa táto vražda stala 
súčasťou veľmi zásadného politického zápasu,“ dodal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD. 



Nemyslí si, že vyšetrovaniu pomohol občiansky tlak. Naopak, očakáva, že ak by sa aj podarilo kauzu 
dvojnásobnej vraždy úplne vyriešiť, na protestoch ju nahradia iné témy. „Či protesty, ktoré vznikli, sú spontánne 
alebo sú súčasťou širšieho a nejakým spôsobom riadeného procesu, k tomu predbieha diskusia v rámci celého 
Slovenska. Ja osobne patrím k tým, ktorí si myslia, že ide o riadený a sprostredkovaný proces. Totiž je tam celý 
rad PR aktivít, ktoré sú viditeľné,“ tvrdí Číž. 

Po prípadnom obvinení v kauze vraždy J. Kuciaka musí sudca rozhodnúť do pondelka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – O prípadnom väzobnom stíhaní ôsmich vo štvrtok ráno v Kolárove 

zadržaných osôb v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice by mal sudca pre prípravné konanie 
rozhodnúť najneskôr do pondelka (1.10.). Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-
hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Keďže ide o závažný trestný čin úkladnej dvojnásobnej 
vraždy, tak od podania návrhu bude plynúť sudcovi pre prípravné konanie zase 72-hodinová lehota na 
rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. 

Keď sa voči rozhodnutiu odvolajú buď dozorujúci prokurátor, alebo prípadní obvinení, tak o tom bude 
rozhodovať Najvyšší súd SR. TASR to vo štvrtok potvrdili viaceré justičné zdroje aj bývalý šéf slovenských 
vyšetrovateľov Jaroslav Ivor. 

GP SR sa nebude bližšie vyjadrovať k aktuálnym procesným úkonom 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR sa nebude bližšie vyjadrovať k aktuálnym 

procesným úkonom. Reagovala tak na informáciu, že policajti vo štvrtok ráno zadržali osoby podozrivé z vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Andrea 
Predajňová. 

Generálny prokurátor zároveň v tejto súvislosti žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní z dôvodu, aby 
nedošlo k mareniu vyšetrovania. „Záujmom generálneho prokurátora je objasnenie tohto trestného činu, a to 
vrátane jeho objednávateľa, respektíve objednávateľov,“ poznamenala Predajňová. Zároveň žiada zástupcov 
poškodených, aby sa vyjadrovali zdržanlivo. „Hneď ako to dôkazná situácia dovolí, bude prokuratúra informovať 
verejnosť,“ dodala Predajňová. 

MIMORIADNY ZÁSAH 
Polícia na sociálnej sieti uviedla, že zatiaľ nebude uvádzať žiadne ďalšie informácie, aby nedošlo k zmareniu 

vyšetrovania, pretože naďalej prebiehajú procesné úkony. 
MIMORIADNY ZÁSAH POLÍCIE SR: FOTOGRAFIE – Policajti zadržali podozrivých z vraždy J. Kuciaka a M. 

Kušnírovej 
J. Hrabko: Ak majú vraha J. Kuciaka, je otázkou taktiky zistiť objednávateľa 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Ak má polícia vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak je otázkou 

taktiky, ktorú zvolí, aby z nich dostala meno objednávateľa. V diskusnej relácii Tablet.TV to konštatoval publicista 
Juraj Hrabko a zdôraznil, že objednávateľ je dôležitý. 

Reagoval tak na informácie o tom, že protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby 
podozrivé z tejto vraždy. 

„To je prvý postup, že máte toho, kto ten čin spáchal a on si potom už dobre rozmyslí, či bude spolupracovať 
alebo nebude spolupracovať,“ konštatoval. 

„Je to dobrá správa, samozrejme, treba si počkať na výsledok, ale poukazuje to na to, že polícia, prokuratúra, 
vyšetrovacie orgány nespia, ale robia,“ zhodnotil Hrabko. „Koho majú, z čoho ich podozrievajú a či sa tie 
podozrenia potvrdia, sa musí ukázať v budúcnosti,“ upozornil s tým, že je viditeľné, že policajti na tom pracujú. 

„Ak to bude tak, čo sa teraz všetci nádejame, že majú tých pravých, tak veľká gratulácia, ale ešte nie je tomu 
koniec, treba byť aj opatrný,“ uviedol. 

Hrabko zároveň upozornil, že podozrenie o zadržaní vrahov Kuciaka sa tiež nemusí potvrdiť. Vtedy bude 
môcť polícia „túto skupinu ľudí vylúčiť z toho okruhu a nepochybujem, že idú aj po ďalších ľuďoch, pretože je to 
priorita.“ 

J. Ivor: Zadržanie podozrivých z vraždy Kuciaka považujem za významný posun 
Bratislava 27. septembra (TASR) – V každom prípade štvrtkový trestno-procesný úkon, ktorým je zadržanie 

ôsmich osôb v Kolárove podozrivých z úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, treba pokladať 
za výrazný a významný posun vo vyšetrovaní tohto prípadu. Domnieva sa bývalý dlhoročný šéf slovenských 
vyšetrovateľov a v súčasnosti vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor. 

„Aj keď zaznievali mnohé kritické názory a poznámky k dĺžke tohto konania, určite sa dozvieme, prečo k tomu 
došlo až po takomto čase. Napriek tomu ja to považujem za významný posun. Vo všeobecnosti možno povedať, 
že pokiaľ ide o objasňovanie prípadu z hľadiska jeho páchateľa, tak sú také štyri základné stupne. To znamená 
podozrivý, obvinený, obžalovaný a odsúdený. Dostávame sa do prvého stupňa riešenia,“ povedal pre TASR Ivor. 

Ako zdôraznil, v prípade že sa zhodnotí v rámci tohto zadržania, v rámci 48-hodinovej lehoty, že zadržanie 
podozrivých alebo podozrenie je aktuálne, tak sa vznesie obvinenie. „To už bude ďalší, vyšší stupeň 
pravdepodobnosti odhalenia páchateľa. Samozrejme, to konečné riešenie bude až v rukách súdu, ale ja sa 
domnievam, že už i toto je významný pozitívny posun vo vyšetrovaní tohto prípadu,“ zdôraznil Ivor. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic PODOZRIVÍ Z VRAŽDY JÁNA A MARTINY 
Dnes v skorých ranných hodinách boli zadržaní podozriví zo spáchania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej. 
Chcel by som k tomu napísať dve stručné poznámky: 
1. Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali dvaja mimoriadne erudovaní 

prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti Europolu a iných zahraničných 
zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne (a často oprávnene) všeobecná skepsa k našim 



bezpečnostným orgánom, ale chcem Vás požiadať o doveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému 
tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať. 

2. Vyšetrovanie nie je a nebude skončené dovtedy, kým nebudú identifikovaní, zadržaní a postavení pred súd 
tí najhorší a najnebezpečnejší – objednávatelia tohto ohavného činu. Tí, ktorí pre zakrytie svojich kriminálnych 
aktivít neváhali brutálne zavraždiť odvážneho novinára a jeho snúbenicu. 

Takže – dnes je doležitý deň, ale zďaleka nie sme na konci! 
Policajti zadržali podozrivých z vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z 

násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. 

„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to 
situácia dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

Podľa informácií tv.noviny.sk zadržali príslušníci NAKA na juhu Slovenska osem osôb, pričom jednou z nich 
mal byť Tomáš z Kolárova, ktorý v minulosti pracoval ako policajný vyšetrovateľ v Komárne. Polícia podľa portálu 
od 04.00 h monitorovala terén, na mieste lietal policajný vrtuľník, ulica, na ktorej k zásahu došlo, je uzavretá. 

A. Danko: Verím, že sa polícii podarilo dolapiť skutočných vrahov 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Postup polície pri objasňovaní ohavného zločinu vraždy novinára Jána 

Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej dokazuje, že Slovensko nie je nefunkčná diera. Vyhlásil to predseda 
Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko. 

„Verím, že sa polícii podarilo zadržať skutočných vykonávateľov popravy, a že rovnako vypátra aj 
objednávateľov vraždy,“ povedal na margo dnešného zadržania ôsmich podozrivých v Kolárove predseda 
parlamentu. 

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno na juhu Slovenska osoby podozrivé v prípade vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa portálu tv.noviny.sk bol jedným zo zadržaných 
Tomáš z Kolárova, ktorý v minulosti pracoval ako policajný vyšetrovateľ v Komárne. Polícia bližšie informácie k 
razii zatiaľ neposkytuje, v súčasnosti sa venuje domovým prehliadkam a ďalším procesným úkonom. 

D. Saková: V prípade vraždy J. Kuciaka vypočula polícia približne 200 ľudí 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Približne 200 výsluchov svedkov, desiatky znaleckých posudkov a 

množstvo ďalších dôkazov vykonala polícia podľa informácií ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) v 
prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ministerka to uviedla na svojom profile na 
sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí 
objasniť motív aj objednávateľov. 

Vo vyšetrovacom tíme pracuje viac ako 90 ľudí. „Hoci nemám konkrétne informácie o vyšetrovaní tohto 
trestného činu, je teraz už zrejmý výrazný posun v prípade. Ďakujem každému jednému policajtovi, svedkovi a 
úplne každému človeku, ktorý prispieva k objasneniu tejto brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí,“ dodala Saková. 

Saková zdôraznila, že riadne vyšetrenie prípadu vraždy bolo a stále je jej najväčšou prioritou na poste 
ministerky vnútra. „Hoci z posunu vo vyšetrovaní mám nesmiernu radosť, k právoplatnému rozsudku vedie ešte 
dlhá cesta. Som naďalej pripravená vytvárať všetky podmienky pre vyšetrovací tím, aby si mohol tak ako doteraz 
riadne robiť svoju prácu,“ uvádza sa v reakcii Sakovej, ktoré TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. 

Policajti zadržali podozrivých z vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z 

násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. 

„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to 
situácia dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic na sociálnej sieti vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k 
doterajším výsledkom vyšetrovania. „Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali 
dvaja mimoriadne erudovaní prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti 
Europolu a iných zahraničných zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne všeobecná skepsa k našim 
bezpečnostným orgánom, ale chcem požiadať o dôveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému 
tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať,“ uviedol Lipšic. 

Výberová chronológia kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržala 

vo štvrtok osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa informácii TASR akcia súvisí s vraždou novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 26. februára – Polícia krátko pred polnocou našla v rodinnom 
dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta mŕtve telá 27-ročného muža a ženy. Išlo o novinára Jána Kuciaka a jeho 
partnerku Martinu Kušnírovú. Obaja podľahli strelným zraneniam. Ako oznámil policajný prezident Tibor Gašpar, 
čas smrti sa predpokladá od štvrtka 22.2. do nedele 25.2., resp. neskôr sa považoval za čas vraždy už 21. 
február. Pravdepodobne to bola dvojnásobná úkladná vražda, ktorej motív mal súvisieť s prácou novinára. 

9. marca – 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. – Vyšetrovaniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky by pomohlo 
vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom. Odporúčajú to europoslanci, ktorí sú na Slovensku v 
súvislosti s dvojnásobnou vraždou a okrem iného vidia nedôveru ľudí v políciu a ďalšie inštitúcie. Europoslanci 
hovoria aj o potrebe pozrieť sa na prideľovanie eurofondov na Slovensku. – V centre Bratislavy sa uskutočnila 
najväčšia demonštrácia v ére samostatného Slovenska. Na zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné 



Slovensko 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. 

12. marca – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) končí vo funkcii. Oznámil, že chce aj týmto krokom 
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. Verí, že vraha a objednávateľa vraždy polícia 
nájde. 

13. marca – V skorých ranných hodinách polícia zadržala v Michalovciach talianskeho podnikateľa Antonina 
V. Na túto osobu vydal súd v Benátkach európsky zatýkací rozkaz. Antonina V. už pár dní po vražde novinára 
Jána Kuciaka a jeho družky zadržali. Po jednom dni ho polícia z cely predbežného zaistenia prepustila na 
slobodu. 

14. marca – Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie. Oznámili lídri vládnej 
koalície s tým, že Fico je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Po 
rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré absolvoval, však vyslovil tri podmienky: Hlava štátu bude 
rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky 
parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Ministerka spravodlivosti Lucia 
Žitňanská (Most-Híd) avizovala, že v novej vláde nebude pokračovať. 

15. marca – Sudca košického krajského súdu vo štvrtok rozhodol o vzatí talianskeho podnikateľa Antonina V. 
do predbežnej väzby. Antonino V. je v Taliansku trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho 
vydal európsky zatýkací rozkaz. 

16. marca – V centre Bratislavy na Námestí SNP sa zišli desaťtisíce ľudí. Na zhromaždení Postavme sa za 
slušné Slovensko spoločne žiadali predčasné parlamentné voľby na Slovensku a dôkladné a nezávislé vyšetrenie 
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

22. marca – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). 
Ministrom vnútra sa stal Tomáš Drucker, nominant Smeru-SD a dovtedajší minister zdravotníctva. 

26. marca – Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) potrebuje na rozhodnutie o odvolaní či 
ponechaní policajného prezidenta Tibora Gašpara vo funkcii dni až týždne. Povedal to novinárom po tom, ako 
absolvoval s Gašparom stretnutie. 

5. apríla – Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko sa konalo v centre Košíc. K akcii sa pridali aj farmári 
z východu Slovenska, ktorí sa sťažujú, že sú vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami. 

16. apríla – Minister vnútra Tomáš Drucker oznámil rezignáciu po tom, čo neodvolal policajného prezidenta 
Tibora Gašpara. 

17. apríla – Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). 
Vedením rezortu hlava štátu dočasne poverila predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). – Policajný 
prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii najneskôr k 31. máju. Oznámil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-
SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. 

25. apríla – Zámer vytvoriť v obci Veľká Mača v okrese Galanta v dome zavraždeného novinára Jána Kuciaka 
a jeho partnerky Martiny Kušnírovej pamätné miesto – múzeum slobody slova v stredu jednomyseľne podporil 
poslanecký zbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom zasadnutí. – Pri príležitosti 7. ročníka 
udeľovania ocenení v oblasti ľudských práv americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling udelil v stredu 
ocenenia trom Slovákom, ktorí minulý rok preukázali oddanosť v presadzovaní ľudských práv a transparentnosti v 
krajine. Investigatívny novinár Ján Kuciak získal Cenu za transparentnosť in memoriam. Budúcoročné ocenenie 
ponesie jeho meno – Cena za transparentnosť na pamiatku Jána Kuciaka. 

26. apríla – Novou ministerkou vnútra sa stala dovtedajšia štátna tajomníčka tohto rezortu Denisa Saková. Do 
funkcie ju vymenoval prezident SR Andrej Kiska. Sakovú navrhol za ministerku vládny Smer-SD, ktorému podľa 
koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. 

5. mája – Ľudia, ktorí sa rozhodli prísť v sobotu na spomienkový Koncert pre Martinu a Jána do Gregoroviec v 
okrese Prešov, zaplnili tamojšie futbalové ihrisko. Hlavným posolstvom koncertu, ktorý pripravili v deň plánovanej 
svadby zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, bola spolupatričnosť s ich 
rodinami. 

15. mája – Slovenská polícia zhabala mobilný telefón Kuciakovej blízkej spolupracovníčke Pavle Holcovej. 
Vrátila jej ho 5. júna. 

17. mája – V Štiavniku, rodisku Jána Kuciaka, si miestni pripomenuli jeho nedožité 28. narodeniny. 
21. mája – Vo vzťahu k vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trnave, ktorý 

vykonával prvotné úkony na mieste činu zavraždeného novinára Jána Kuciaka, najmä obhliadku miesta činu, boli 
pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré nedostatky. 

29. mája – Viac ako tri mesiace od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa 
polícia v utorok vrátila do ich rodinného domu vo Veľkej Mači, kde sa odohrala rekonštrukcia činu. 

30. mája – Policajný zbor povedie Milan Lučanský. Dovtedajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra 
vymenovala do funkcie policajného prezidenta ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ujal sa jej od 1. júna. 
Nahradil Tibora Gašpara, ktorý skončil na čele polície 31. mája. 

21. júna – K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky prišlo veľmi veľa informácií, ktorými chceli 
oznamovatelia vniesť svetlo do vyšetrovania a získať tak odmenu milión eur. Vyhlásila to ministerka vnútra 
Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že ani jedna informácia však nebola pravdivá a „skutočne išlo len o pokusy, aby 
bola odmena milión eur vyplatená“. 

11. júla – Vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(LIBE) sa uskutočnilo vypočutie vo veci vyšetrovania vrážd maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej, 



slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predsedníčka Monitorovacej skupiny 
pre právny štát (ROLMG) v Európskom parlamente Sophie in ‘t Veldová naň prišla tlmočiť znepokojenie nad 
nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní. 

31. júla – Policajný prezident Milan Lučanský sa stretol s tímom vyšetrovateľov vraždy novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a plánuje ho posilniť. Povedal to novinárom po stretnutí s prezidentom SR 
Andrejom Kiskom. 

17. augusta – Bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer by mal od septembra pracovať na 
ministerstve vnútra. Informoval o tom portál aktuality.sk, ktorému to mal potvrdiť dôveryhodný zdroj. Po vražde 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol Krajmer kritizovaný za to, že sa objavil po na obhliadke miesta činu, hoci 
tam nemal čo robiť. O Krajmerovi v minulosti písal zavraždený novinár v súvislosti s tým, že jeho manželka Mária 
figurovala vo firme s podnikateľmi Zoroslavom Kollárom a Norbertom Bödörom. 

17. septembra – Dozorujúci prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zverejnil identikit muža, ktorý 
môže mať informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa jeho slov 
môže táto osoba „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré sa na spáchaní 
skutku mohli podieľať“. 

22. septembra – Na polícii vypovedal muž z Veľkej Mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z indentikitu 
zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Informoval o tom na svojom 
webe denník Nový Čas s tým, že sa mu svedok ozval, má ísť o mužovho exkolegu. 

24. septembra – Polícia preverovala viacero osôb, ktoré spoznali občania v identikite zverejnenom Úradom 
špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Neznámy muž z identikitu by mohol mať podľa prokurátora informácie o vražde 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Informácie potvrdil prezident Policajného zboru Milan Lučanský. 

foto: KP SRPremiér: Verím, že sa podarí objasniť motív aj objednávateľov vraždy J. Kuciaka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Vyšetrenie a potrestanie vinníkov vraždy investigatívneho novinára Jána 

Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je jednou z priorít vlády. Uviedol to premiér Peter Pellegrini na 
sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí 
objasniť motív aj objednávateľov. 

Pellegriniho správa o zadržaní podozrivých teší, oceňuje profesionálnu prácu vyšetrovateľov a prokuratúry. 
„Som veľmi rád, že policajné orgány už reálne konajú. Verím, že sa tento brutálny skutok podarí objasniť a odhaliť 
jeho motív ako aj objednávateľov, aby prestal rozdeľovať našu spoločnosť,“ doplnil predseda vlády. 

Sp. Nová Ves: Plagáty na námestí pripomínajú vraždu J. Kuciaka a jeho snúbenice 
Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) – Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej otvorili tento 

týždeň v Spišskej Novej Vsi výstavu plagátov s názvom „Shut up! Voice of democracy in danger“. „Expozícia 

vznikla ako reakcia svetových dizajnérov na vraždu dvoch mladých ľudí z konca februára tohto roku. Hlas 
demokracie nie je ohrozený iba na Slovensku, ale celosvetovo. Globálne sme preto apelovali na dizajnérov, aby 
sa pripojili k plagátovej výzve, a aby svojou tvorbou upriamili pozornosť na udalosť, ktorá by nemala upadnúť do 
zabudnutia,“ uviedol autor myšlienky, Róbert Slovák z reklamnej agentúry RespectAPP. 

Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť 
do 25. októbra. Na jej tvorbe sa podieľali umelci z viacerých krajín, napríklad Číny, Japonska, Južnej i Severnej 
Ameriky či Poľska. „Pre nás, naše deti a našu budúcnosť je veľmi dôležité, aby sme na tento ohavný čin nikdy 
nezabudli. Pretože keď niekto zabije investigatívneho novinára kvôli jeho práci, tak útočí zároveň na náš slobodný 
život, na náš právny štát, na našu demokraciu. A my si ju musíme chrániť,“ konštatoval spoluorganizátor výstavy 
Tomáš Cehlár, predseda Občianskeho združenia Život v meste. 

Projekt „Shut up! Voice of democracy in danger“ už zavítal do viacerých slovenských miest, stal sa súčasťou 
niekoľkých podujatí a zo Spišskej Novej Vsi sa presunie ďalej. Po tragických udalostiach z februára zareagovali 

na výzvu reklamnej agentúry umelci z 36 krajín sveta, ktorí zaslali dohromady 384 plagátov. Súčasťou putovnej 
výstavy je sto z nich. 

Ľ. Galko: Dôležité je usvedčiť vykonávateľov aj objednávateľov vraždy 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Dôležité je usvedčiť vykonávateľov aj objednávateľov vraždy. Ak sa 

dôkazmi či priznaniami zadržaných potvrdí, že sú skutočnými páchateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej, bude to dobrá správa pre celé Slovensko. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko 
(SaS) na svojom profile na sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti vo štvrtok ráno zadržali osoby 
podozrivé z tejto vraždy. 

„Zostáva teraz len veriť, že polícia nešla po falošnej stope, má dostatok dôkazov a vyšetrovateľské úkony sú 
vykonávané profesionálne,“ poznamenal. Ako ďalej doplnil, otvorenou otázkou je, či polícia zadržala podozrivých 
z vraždy i z objednávky na vraždu, lebo to nemusia byť totožné osoby.I. Matovič: Vrah vykonávateľ už putuje za 
mreže, treba odhaliť objednávateľa 

Bratislava 27. septembra (TASR) – Vrah vykonávateľ už zrejme putuje za mreže, ale omnoho dôležitejšie je, 
aby sme všetci spoznali vraha objednávateľa. V reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé v 
prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedol líder OĽaNO Igor 
Matovič. Podstatné je podľa neho odhaliť toho, „kto rozhodol, že mladému chalanovi za jeho prácu spolu so 
snúbenicou treba navždy zavrieť ústa“. 

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa 
informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 
„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to situácia 
dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

M. Krajniak: V objasnení prípadu vraždy J. Kuciaka sa urobil prvý veľký krok 



Bratislava 27. septembra (TASR) – Policajti a prokurátori, ktorí robia na prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice, nie sú ešte na konci, no urobili prvý veľký krok k objasneniu ohavného činu. V súvislosti so zásahom 
NAKA v Kolárove to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. 

Zároveň to dokumentuje podľa neho aj to, že ak majú ľudia, ktorí si chcú robiť svoju prácu rozviazané ruky, 
prídu aj výsledky. Podstatné preto v súčasnosti nie je podľa neho teoretizovať o zmene zákona o Policajnom 
zbore či o menovaní a odvolávaní policajného prezidenta. „Podstatné je dostať do funkcií charakterných ľudí, ktorí 
si chcú a vedia robiť svoju prácu. Tak, ako si ju robia policajti a prokurátori z tímu na vyšetrovanie Kuciakovej 
vraždy,“ zdôraznil Krajniak. 

V EP sa naďalej diskutuje o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Bratislava 26. septembra (TASR) – Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej i únos 

vietnamského občana kazia povesť, ktorú si Slovensko dlho budovalo. Reagoval tak na otázku novinárov 
poslanec Európskeho parlamentu (EP) Richard Sulík (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii v rámci schôdze 
predsedníctva skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Bratislave. 

Poslankyňa EP Jana Žitňanská (Nova) uviedla, že v rámci schôdze nechceli znova otvárať túto tému, keďže 
nedávno bola na Slovensku v tejto súvislosti delegácia europoslancov. Zdôraznila však, že sa o vražde Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice naďalej diskutuje. 

Richard Sulík zároveň viedol pracovné kolo na tému politiky Európskej centrálnej banky (ECB) týkajúce sa 
eura. Podľa jeho slov sa prítomní zhodli na tom, že súčasný stav nemôže fungovať naveky. „Napriek tomu, že 
situácia je teraz pokojná, všetky príznaky sú negatívne…Máme obavy, že v najbližšej kríze – o ktorej nevieme, 
kedy a v akom rozsahu bude, iba vieme, že jedného dňa bude – môžeme na to veľmi škaredo doplatiť,“ doplnil 
Sulík. 

Druhé pracovné kolo sa zameralo na situáciu na Blízkom východe. Jednou z tém boli vzťahy medzi Izraelom a 
Palestínou. Poslanec EP Branislav Škripek (OĽaNO) konštatoval, že cieľom politikov je priniesť pokoj do tohto 
regiónu. Dúfa, že aj ich sily tomu môžu napomôcť. 

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov je stredopravicová politická skupina v Európskom 
parlamente, založená v roku 2009. Je treťou najväčšou skupinou v EP s viac ako 70 členmi z 19 krajín EÚ. 
Najväčšími stranami skupiny sú Konzervatívna a unionistická strana Spojeného kráľovstva (Conservative Party) a 
poľská Právo a spravodlivosť (PiS). ECR odmieta centralizáciu moci v rámci EÚ a snaží sa zefektívniť jej 
fungovanie. Sústreďuje sa na reformu EÚ podľa hodnôt eurorealizmu a nesúhlasí s centralizáciou moci v rámci 
Únie. 

Ďalší pochod Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra v Bratislave 
Bratislava 23. septembra (TASR) – Ďalší pochod iniciatívy Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra 

v Bratislave so začiatkom o 19.00 h. Okrem toho sa pochody uskutočnia aj v Košiciach a Banskej Bystrici, uviedol 
to v nedeľu počas tlačovej konferencie na Námestí SNP v Bratislave predstaviteľ tejto iniciatívy Juraj Šeliga. 

Podľa Šeligu pôjde pochod z Námestia SNP cez Palisády smerom k Národnej rade SR. Organizátori 
pripomenuli, že ani po siedmich mesiacoch verejnosť nepozná vraha investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rovnako nie je známy ani jej objednávateľ. 

Protest ohlásila iniciatíva Za slušné Slovensko spolu s ďalšími iniciatívami vedcov, študentov, farmárov, 
umelcov, učiteľov či mimovládnymi organizáciami. „Chceme žiť v slušnej krajine, kde politici slúžia verejnosti a 
dodržiavajú zákony. My sme sa v priebehu leta presvedčili, že Slovensko takto nefunguje, a preto sa treba ozvať 
a politikov na to upozorniť,“ povedal Fedor Gömöry z iniciatívy Veda chce žiť. 

„Je to aj apel na pána Bélu Bugára, ktorý dnes jediný drží túto politickú koalíciu,“ povedal Šeliga. Podľa neho 
by mala prísť nová vláda, ktorá by mala byť dôveryhodná. 

Organizátori pripomenuli, že od zostavenia vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) prešlo pol roka, ale nemajú 
pocit, že by presadil kroky, ktoré by pomohli, aby ľudia opäť začali veriť v štátnu moc. Pellegriniho vláda podľa 
nich nie je dôveryhodná. Organizátori kritizujú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), pretože zatiaľ 
nepredstavila nový zákon o Policajnom zbore. Rovnako poukázali aj na únos vietnamského občana. 

Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko vyzvala ľudí, aby si priniesli sviečky, baterky, lampáše či 
mobily, ktorými budú svietiť. „Chceme poukázať, že svetlo vždy porazí tmu,“ doplnila. 

Polícii sa prihlásil svedok k vražde Kuciaka, spoznal muža z identikitu 
Bratislava 22. septembra (TASR) – Na polícii vypovedal muž z Veľkej Mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z 

indentikitu zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Informuje o tom na svojom webe denník Nový Čas s tým, že sa mu svedok ozval, má ísť o mužovho 
exkolegu. 

„Bol som najprv v Sládkovičove. Večer ma brali na obvodné oddelenie, tam som mal výsluch. Vypočúvali ma 
tri a pol až štyri hodiny. Prišla tam vyšetrovateľka z Galanty, zisťovali totožnosť toho pána. Toho našli asi po 
hodine a pol, volá sa Miroslav Č. a pochádza od Popradu,“ povedal pre Nový Čas o výsluchu. Prokurátor o 
hľadanom povedal, že môže „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne osobám, ktoré sa na 
spáchaní skutku mohli podieľať“. 

Úrad špeciálnej prokuratúry detaily možného posunu vo vyšetrovaní komentovať nechce. „Vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ reagovala hovorkyňa 
Jana Tökölyová. 

S Miroslavom sa svedok spoznal počas tohto leta v práci, spolu robili murárov na stavbe v Trnave. Obaja 
bývali v tom čase vo Veľkej Mači, takisto ako Ján Kuciak a Martina Kušnírová. „Robili sme spolu dva týždne v 
auguste, potom zdrhol z roboty. To bolo niekedy koncom augusta. September už nechodil celý do roboty a potom 
odišiel do Česka,“ uviedol. 



Susedia Novému Času povedali, že Miroslav býval v obci v podnájme asi rok spolu s rodinou. Naposledy ho 
videli pred vyše dvomi týždňami. Sused z ulice o Miroslavovi tvrdil, že žil ako asociál a často chodieval do krčmy 
hrať automaty. V Spišskej Teplici pri Poprade, odkiaľ Miroslav pochádzal, miestni denníku potvrdili, že tam býval 
a odsťahoval sa na západ. 

Delegáciu EP znepokojuje možné zapojenie R. Kaliňáka do viacerých káuz 
Bratislava 18. septembra (TASR) – Delegáciu europoslancov počas návštevy Slovenska znepokojilo, že 

bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) sa spomína v súvislosti s únosom vietnamského podnikateľa aj 
motorkárskym gangom Noční vlci. Nepozdáva sa im tiež, že ľudia, ktorí pre tlak verejnosti odišli zo svojich funkcií, 
sa dostávajú na iné dôležité pozície. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedala šéfka delegácie Sophie in ‘t 
Veldová. 

Podľa europoslancov vyzerajú nový premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a jeho vláda skutočne odhodlaní robiť 
zmeny, no zdá sa, že nevedia spraviť čiaru za minulosťou. „Vidíme ľudí, ktorí odstúpili alebo boli prepustení a po 
niekoľkých mesiacoch vidíme tie isté tváre v iných rolách. Myslím si, že to nie je prospešná prax,“ uviedla in ‘t 
Veldová. Je podľa nej potrebné ukázať skutočné odhodlanie bojovať s korupciu. To podľa nej nespočíva len v 
prijímaní nových zákonov, je to aj o politickej kultúre. 

Europoslanci tiež zdôraznili, že je „absolútne nevyhnutné“, aby sa vyšetrila vražda novinára a jeho snúbenice. 
„Vnímam silné odhodlanie dotiahnuť vyšetrovanie vraždy do rýchleho a dobrého konca,“ vyhlásila in ‘t Veldová. 
Pochválila tiež, že slovenská demokracia a právny štát sú „veľmi odolné“. Vidieť to podľa nej na niektorých ľuďoch 
v štátnej správe, ktorí sa ju snažia vylepšiť a stransparentniť. 

In ‘t Veldová tiež zdôraznila, že návšteva europoslancov nie je o jednotlivých krajinách, ale integrite Európskej 
únie ako celku. Pridala tiež konkrétne odporúčanie pre EÚ – posilnenie roly Europolu. Ten podľa nej v súčasnosti 
nemá dostatočné nástroje ani prostriedky. „Keď je zločin medzinárodný a orgány činné v trestnom konaní lokálne, 
vytvárate raj pre gangsterov,“ vysvetlila. 

Päť europoslancov sa počas svojej návštevy Slovenska stretlo s prezidentom SR Andrejom Kiskom, 
premiérom Pellegrinim, ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), ministrom spravodlivosti Gáborom 
Gálom (Most-Híd), prokurátormi, políciou, zástupcami Europolu, novinárov a mimovládnych organizácií. 
Slovensko navštívili aj v marci, po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

Špeciálny prokurátor D. Kováčik sa stretol s delegáciou európskych poslancov 
Bratislava 18. septembra (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v utorok prijal na Úrade špeciálnej 

prokuratúry (ÚŠP) delegáciu európskych poslancov. 
„Na stretnutí spoločne s riaditeľmi odboru všeobecnej kriminality, odboru ekonomickej kriminality a 

dozorujúcim prokurátorom trestnej veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zodpovedali v 
maximálne možnej miere položené otázky europoslancov a poskytli im všetky dostupné informácie, ktoré je 
možné sprístupniť v aktuálnej fáze prebiehajúceho prípravného konania v súlade s Trestným poriadkom,“ 
informovala o tom v utorok TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

Dozorujúci prokurátor z ÚŠP zverejnil v pondelok (17.9) identikit muža, ktorý môže mať informácie o vražde 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Podľa jeho slov môže táto osoba „disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré 
sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Zatiaľ neznámu osobu prokurátor vyzval, aby sa sama prihlásila na 
príslušných úradoch – priamo na ÚŠP v Pezinku, alebo na Národnej kriminálnej agentúre, národnej 
protizločineckej jednotke. 

Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch rovinách. „Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného 
vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jeho spáchaní, druhá sa zameriavala na zistenie 
motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy,“ uviedol v pondelok. 

Vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na dva hlavné okruhy práce zavraždeného novinára. „Z 
pochopiteľných dôvodov nebudeme tieto bližšie špecifikovať, pretože uverejňovanie akýchkoľvek detailnejších 
informácií napomáha iba páchateľom zorientovať sa vo veci a v snahe vyhnúť sa trestnému postihu,“ doplnil. 
Prokurátor potvrdil, že išlo o vraždu na objednávku. 

Prokurátor uviedol, že v rámci vyšetrovania poskytovali všetky informácie a zabezpečené dôkazy aj 
medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu. Prokuratúra zatiaľ nemá konkrétneho obvineného vo veci vraždy 
novinára. 

Vláda: Pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadať bude vo Svidníku 
Bratislava 18. septembra (TASR) – So šnúrou výjazdových rokovaní pokračuje vláda aj v septembri, v utorok 

bude zasadať vo Svidníku. Venovať sa bude realizácii akčného plánu rozvoja tohto regiónu. Ide o ďalší výjazd do 
najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. 

S výjazdovými rokovaniami v tomto roku začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská 
Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. 

Zverejnili identikit muža, ktorý môže mať informácie o Kuciakovej vražde 
Bratislava 17. septembra (TASR) – Dozorujúci prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zverejnil v 

pondelok identikit muža, ktorý môže mať informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. 

Podľa jeho slov môže táto osoba „disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré 
sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Zatiaľ neznámu osobu prokurátor vyzval, aby sa sama prihlásila na 
príslušných úradoch – priamo na ÚŠP v Pezinku, alebo na Národnej kriminálnej agentúre, národnej 
protizločineckej jednotke. 



Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch rovinách. „Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného 
vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jeho spáchaní, druhá sa zameriavala na zistenie 
motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy,“ uviedol. Vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na dva 
hlavné okruhy práce zavraždeného novinára. „Z pochopiteľných dôvodov nebudeme tieto bližšie špecifikovať, 
pretože uverejňovanie akýchkoľvek detailnejších informácií napomáha iba páchateľom zorientovať sa vo veci a v 
snahe vyhnúť sa trestnému postihu.“ Prokurátor potvrdil, že išlo o vraždu na objednávku. 

Prokurátor uviedol, že v rámci vyšetrovania poskytovali všetky informácie a zabezpečené dôkazy aj 
medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu. V apríli podpísali v Haagu dohodu o zriadení spoločného vyšetrovacieho 
tímu s Talianskom, ktorá bola základom pre vymieňanie si informácií. Od prvého dňa vyšetrovania spolupracujú 
na prípade aj s Europolom. „Analytickou činnosťou Europolu sa podarilo získať niektoré dôležité informácie, ktoré 
by za iných okolností zostali nedostupné a ktoré priniesli posun vo vyšetrovaní,“ ozrejmil prokurátor. Niektoré 
čiastkové analýzy k prípadu priniesla aj spolupráca s FBI. 

„V priebehu doterajšieho vyšetrovania bolo päť obhliadok miesta činu, tiel poškodených a potenciálnych miest 
výskytu páchateľa, 40 úkonov zameraných na vydanie veci, štyri domové prehliadky, šesť prehliadok iných 
priestorov, 18 prehliadok tiel vrátane zaisťovania odtlačkov prstov, DNA, pachových stôp, atď.,“ informoval o 
doterajšom priebehu a postupe vyšetrovania prokurátor. Vypočuli viac ako 200 osôb, niektoré aj opakovane 
vrátane troch rodinných príslušníkov poškodených. 

„Ďalej boli vykonané dva vyšetrovacie pokusy, ktorými sa overoval priebeh čiastkových dejov na mieste činu a 
v jeho okolí,“ doplnil. Vyšetrovaciemu tímu sa podarilo zabezpečiť niekoľko desiatok tisíc záznamov o 
uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré podľa prokurátora boli a sú predmetom podrobných analýz. Do 
dnešného dňa zadržali sedem podozrivých osôb, ktoré však po vykonaní potrebných úkonoch prepustili. 
Prokuratúra zatiaľ nemá konkrétneho obvineného vo veci vraždy novinára. 

„O ďalšom priebehu a konkrétnych výsledkoch vyšetrovania bude verejnosť informovaná ihneď, ako to 
procesná situácia umožní a v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde,“ 
uviedol. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúben icu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. 

ČR: Generál Pavel odsúdil Zemanov výrok o vyhubení novinárov ako nepatričný 
Praha 31. augusta (TASR) – Český generál Petr Pavel odsúdil nedávny výrok prezidenta Miloša Zemana o 

tom, že sa českých novinárov ešte nepodarilo vyhubiť. Podľa tohto vysoko postaveného vojaka a donedávna 
predsedu Vojenského výboru Severoatlantickej aliancie sú takéto slová mimoriadne nepatričné. 

Na štvrtkové vyjadrenie českého generála počas odovzdávania cien Hanno Ellenbogenovej v Prahe upozornil 
v piatok server Hlídací pes. 

Server vyspovedal Pavla, pretože v po anglicky prednesenom prejave v sále Kongresového centra ČNB 
povedal, že sa za Zemanove slová hanbí. 

Zemanovu nepatričnosť generál vyzdvihol predovšetkým v súvislosti s cenou za výnimočnú službu verejnosti, 
ktorú na tejto akcii udelili zavraždenému slovenskému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho partnerke Martine 
Kušnírovej. 

„Bola tu prítomná jeho rodina a odovzdanie ceny bolo nielen veľmi emotívne, ale tiež vyznelo ako memento 
pre všetkých, ktorým leží na srdci sloboda tlače ako jeden z podstatných strážnych psov demokracie,“ povedal v 
krátkom rozhovore bývalý náčelník generálneho štábu s tým, že zavraždený novinár sa podieľal na vyšetrovaní 
korupcie na Slovensku. 

„Myslím si, že v tomto kontexte bolo vyjadrenie prezidenta Zemana na adresu novinárov nie nešťastné, ale 
povedal by som, že mimoriadne nepatričné. Takéto vyhlásenie by sa rozhodne nemalo objaviť nielen v tomto 
kontexte, ale aj v žiadnom inom,“ dodal. 

Ako uviedol spravodajský server Novinky.cz, Zeman slová o vyhubení novinárov, ktorých dlhodobo kritizuje, 
povedal v stredu po stretnutí s českými veľvyslancami na Pražskom hrade. 

„Som presvedčený, že inteligencia českých novinárov je niekedy na úrovni dronta nelietavého (po česky: 
blboun nejapný), čo bol tvor žijúci na Madagaskare, ale bol právom vyhubený. Českých novinárov sa zatiaľ 
vyhubiť nepodarilo,“ zakončil Zeman svoj prejav k ambasádorom. 

České médiá si všimli, že si hlava štátu zrejme splietla ostrov, na ktorom spomínaný nelietavý vták v minulosti 
žil. V skutočnosti nešlo o Madagaskar ale o Maurícius. 

V Košiciach odhalili pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej 
Košice 21. augusta (TASR) – Pomník zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej v utorok večer slávnostne odhalili v parku na Južnej triede v Košiciach. Na odhalení sa zúčastnilo viac 
ako 100 ľudí. Autorom diela je košický výtvarník Peter Kalmus. 

Podľa Kalmusa nie je podstatné, kto je pomník vytvoril. „Podstatná je tragická vec, ktorá sa udiala pred pol 
rokom. Spomienka na nevinné obete brutálnej popravy je v nás stále prítomná. Myslím, že je to prvý, ale verím že 
nie posledný pomník na území Slovenska,“ povedal s tým, že by bol najradšej, keby na Slovensku takéto 
pomníky nemuseli vznikať. 

„Na pomníku sú len mená, portréty Jána a Martiny a QR kód, na základe ktoré sa dostanete k životopisným 
údajom obidvoch brutálne zavraždených, ale aj k údajom, kto bol v čase popravy premiérom, ministrom vnútra, 
policajným prezidentom a podobne,“ vysvetlil Kalmus. Dodal, že ide symbolický hrob, ktorý sa ešte dokončí 
úpravou zelene a bude tu vysadený strom. 

Podľa jeho slov ho miesto, kde je pamätník umiestnený, zaujalo. „Je tu ruch veľkomesta, ale zároveň je tu 
kúsok parčíka a hneď sakrálny kostol.“ Zároveň pripomenul, že pomník vznikol zo súkromných zdrojov a ak ho 
bude niekto poškodzovať, bude sa stále opravovať. 



Na slávnostnom odhalení pomníka sa okrem iných zúčastnili aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka, matka 
Martiny Kušnírovej a ich advokáti. Po príhovoroch odznela aj báseň Tomáša Straku. Nasledovala zádušná omša 
za dvojicu zavraždených a obete okupácie Československa z roku 1968. 

Zlatica Kušnírová vyjadrila poďakovanie a samotnú myšlienku vzniku pomníka označila za veľmi pekné gesto. 
„Verím, že miesto nikto nezneuctí,“ uviedla pre médiá. 

„Politiku nemám rád, nikdy som ju ani nemal, a tieto hádky, že sa to veľmi spolitizovalo, to mi nevyhovuje,“ 
povedal Jozef Kuciak. 

„Myslím že ak má mať tragická smrť Jána a Martiny v niečom zmysel, tak v tom, aby sme sa prestali báť. Aby 
sme sa naučili pomenúvať veci pravými slovami, bojovať za dobro, bojovať za slušný život na Slovenku, za čo 
Ján a Martina celý život bojovali. Verím, že aj po pol roku, ktorý zvláštnym spôsobom pripadá na 50. výročie 
okupácie, si spomenieme, že tieto výročia sú o slobode Slovenska,“ povedal počas príhovoru advokát Daniel 
Lipšic. 

Organizácia RSF je znepokojená stavom vyšetrovania prípadu Kuciaka a Kušnírovej 
Brusel/Bratislava 21. augusta (TASR) – Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v utorok 

oznámila, že je znepokojená situáciou na Slovensku šesť mesiacov po tom, ako bol 21. februára zavraždený 
investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. 

V stanovisku, ktoré médiám zaslala šéfka bruselskej pobočky RSF Julia Majerczaková, sa uvádza, že 
vyšetrovanie tejto dvojnásobnej vraždy „sa zastavilo“ a na sľuby o ochrane novinárov sa zabudlo. 

„Potrebovali by sme zázrak, aby sme pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka dospeli k úspešným záverom,“ 
cituje RSF jedného z kolegov zavraždeného novinára. Organizácia RSF v tejto súvislosti upozornila, že aj napriek 
neustálemu tlaku zo strany rodín obetí a verejnosti vyšetrovanie zatiaľ neprinieslo presvedčivé výsledky. Taktiež 
upozornila, že počas vyšetrovania bolo zaznamenaných veľa nezrovnalostí, na čo poukázalo aj spoločné 
stanovisko zo 17. augusta, pod ktoré sa podpísalo viac ako 300 slovenských novinárov a redaktorov a ktoré 
vyjadrovalo „pochybnosti o nezávislosti vyšetrovania“. 

Stavovská organizácia, ktorá obhajuje slobodu tlače a médií, poukázala aj na znepokojenie slovenských 
novinárov nad nedostatkom zásadných zmien v rámci polície alebo v orgánoch prokuratúry po spomínanej 
dvojnásobnej vražde. Aj preto, že články, na ktorých pracoval Kuciak, sa týkali údajných vzťahov medz i 
organizovaným zločinom a osobami blízkymi vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi. 

„Slovenská demokracia sa nemôže zriecť skutočného a nezávislého vyšetrovania,“ uvádza sa v stanovisku 
organizácie. „Tí, ktorí zabili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, musia byť identifikovaní a postavení pred súd.“. 

Podľa stanoviska RSF je znepokojujúci aj trend zhoršovania celkovej atmosféry pre médiá, kde badať 
nedostatok jasnej politickej vôle umožniť slovenským novinárom bezpečne pracovať. Slovenskí novinári v tejto 
súvislosti upozornili na skutočnosť, že slovník, ktorý vládni úradníci používajú pri komunikácii s novinármi, je od 
Kuciakovej vraždy ešte tvrdší ako predtým. 

Predstavitelia slovenských médií upozornili RSF, že za posledných šesť mesiacov neboli na Slovensku prijaté 
žiadne oficiálne opatrenia s cieľom posilniť slobodu tlače. Podľa informácií, ktoré zhromaždila RSF, došlo za 
posledných niekoľko mesiacov k trvalému poklesu úrovne fyzickej ochrany poskytovanej novinárom, ktorí boli po 
vražde Kuciaka ohrození. 

Podľa posledného indexu RSF o stave slobody tlače na svete Slovensko kleslo o desať miest v porovnaní s 
rokom 2017. V súčasnosti je na 27 priečke zoznamu 180 sledovaných krajín. 

V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa naďalej vykonávajú procesné úkony. „V predmetnej trestnej 
veci sa naďalej intenzívne vykonávajú procesné úkony s cieľom objasniť tento trestný čin a potrestať páchateľa, 
respektíve páchateľov. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného konania. O priebehu trestného 
konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas ich návštevy na Slovensku,“ 
uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. Zároveň uviedla, že vo vzťahu k 
vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, ktorý vo veci vykonával prvotné úkony na mieste 
činu, najmä obhliadku miesta činu, „boli pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré nedostatky, na ktoré 
prokurátor bezodkladne reagoval“. „Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci činný, prokurátor 
nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia,“ dodala Predajňová. 

ÚŠP bude o zisteniach vo veci vraždy novinára J. Kuciaka informovať… 
Bratislava 21. augusta (TASR) – V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 

sa naďalej vykonávajú procesné úkony. 
„V predmetnej trestnej veci sa naďalej intenzívne vykonávajú procesné úkony s cieľom objasniť tento trestný 

čin a potrestať páchateľa, respektíve páchateľov. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor 
Úradu špeciálnej prokuratúry podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného 
konania. O priebehu trestného konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas 
ich návštevy na Slovensku,“ uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. 

„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme v tomto štádiu vyjadrovať k priebehu vyšetrovania ani 
jednotlivým úkonom, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie. Osobitne zdôrazňujeme, že pri takýchto 
závažných trestných činoch je zdržanlivosť orgánov činných v trestnom konaní pri poskytovaní informácií 
verejnosti absolútnou nevyhnutnosťou a práve takýmto spôsobom je zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa 
trestného konania, a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov,“ doplnila. 

„Vo vzťahu k vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, ktorý vo veci vykonával prvotné 
úkony na mieste činu, najmä obhliadku miesta činu, boli pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré 
nedostatky, na ktoré prokurátor bezodkladne reagoval. Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci 
činný, prokurátor nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia,“ dodala Predajňová. 



Vyše 300 novinárov podpísalo vyhlásenie po pol roku od vraždy J. Kuciaka 
Bratislava 17. augusta (TASR) – Viac ako 300 slovenských novinárov a vydavateľov sa podpísalo pod 

vyhlásenie v súvislosti s ubehnutím pol roka od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. V ňom okrem iného apelujú na to, aby sa na tento čin a tiež na nenahraditeľnosť 
invetigatívnych novinárov v demokratickej krajine nezabudlo. Informujú o tom portály Aktuality, Denník N a SME. 

„Stále nevieme, kto ich zabil a prečo to urobil. Stále máme pochybnosť, či je vyšetrovanie naozaj nezávislé. 
Keďže po vražde sa zásadné zmeny na polícii či prokuratúre neudiali, veľkú dôveru v skutočné vyšetrovanie mať 
ani nemôžeme,“ uvádza sa v otvorenom liste. Novinári a vydavatelia v ňom zároveň zdôrazňujú, že hoci nimi 
vražda kolegu otriasla, nezastrašila ich. Neprestávajú sa preto pýtať, pátrať či kontrolovať politikov a ľudí vo 
verejných funkciách. Nezávislí novinári sú podľa nich pre demokratickú krajinu nenahraditeľní, preto apelujú, aby 
sa na to ani po pol roku od dvojnásobnej vraždy nezabudlo. 

Taliansko: Bossa ‘Ndranghety zatkli po návrate z Nemecka, kde sa ukrýval 
Rím 18. augusta (TASR) – Vplyvného člena talianskej zločineckej organizácie ‘Ndrangheta zatkli po tom, čo 

strávil tri roky na úteku, väčšinou v Nemecku. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na 
sobotňajšie oznámenie talianskej polície. 

Luigiho Abbruzzeseho (28) našli v súkromnom dome v meste Cassano allo Ionio v juhotalianskom regióne 
Kalábria. V čase zatknutia mal pri sebe dve ručné strelné zbrane, náboje a falšované doklady totožnosti, uviedla 
polícia v e-mailovom vyhlásení. 

Policajtom sa ho podarilo obkľúčiť v dome, keď sa dozvedeli, že sa z Nemecka vrátil do rodnej Kalábrie, kde 
sa „dlhý čas skrýval“, dodala polícia. 

Abbruzzeseho odsúdili v neprítomnosti na 20 rokov väzenia za nelegálne obchodovanie s drogami. Mafián 
údajne riadil veľký gang pašerákov drog. 

Jeho zločinecká organizácia pašovala kokaín z Kolumbie, heroín z Afganistanu a marihuanu z Albánska, 
informoval na tlačovej konferencii miestny prokurátor Nicola Gratteri. 

‘Ndrangheta pôvodne pochádza z regiónu Kalábria, ktorý tvorí na mape „špičku talianskej čižmy“, a stala sa 
najmocnejšou mafiou na svete, tromfla teda aj sicílsku mafiu Cosa Nostra. 

‘Ndrangheta je výrazne rozšírená v Európe, Severnej Amerike a Austrálii a v Nemecku je pokladaná za 
najaktívnejšiu zločineckú organizáciu, pripomenula agentúra DPA. 

M. Lučanský: Tím vyšetrovateľov vraždy J. Kuciaka plánujem posilniť 
Bratislava 31. júla (TASR) – Policajný prezident Milan Lučanský sa stretol s tímom vyšetrovateľov vraždy 

novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a plánuje ho posilniť. Povedal to novinárom po 
stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom. 

„Spravil som tam jemné úpravy, zabezpečili sa im materiálno-technické veci. Je mojím plánom posilniť ho aj 
vzhľadom na moju minulosť. Keďže som pracoval na vraždách, chcem do toho vniesť iný pohľad, aby sa to 
pohlo,“ avizoval. Lučanský môže podľa svojich slov len dúfať, že sa túto vraždu podarí objasniť. Detaily hovoriť 
nechcel, aby nepomáhal páchateľom. 

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nedávno uviedol, že dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
(ÚŠP) má voľné ruky informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Nemám prečo 
nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s tým, že bude 
komunikovať o tom, o čom sa dá,“ povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho nezávislé a plynulé. 

Ako ďalej Čižnár pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania. Prečo sa chyby 
vyskytli, povedať nevedel. „Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli,“ poznamenal. 
Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne. „No zatiaľ sme v takej oblasti chýb, ktoré sa odstrániť 
dajú, no naťahuje to čas. Mohli sme byť trochu ďalej,“ dodal. 

EÚ: Poslanci EP uskutočnia v septembri prieskumnú misiu na Slovensku a Malte 
Brusel/Bratislava 19. júla (TASR) – Osem poslancov Európskeho parlamentu (EP) uskutoční v dňoch 17.-19. 

septembra návštevu Slovenska a Malty s cieľom preskúmať situáciu v oblasti právneho štátu, korupcie a 
bezpečnosti novinárov. 

Vyslanie ad hoc delegácie Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) vo štvrtok 
schválila Konferencia predsedov EP (predseda EP a lídri politických skupín). Delegácia nadviaže na zistenia 
predchádzajúcich prieskumných pracovných ciest poslancov z decembra 2017 na Malte a z marca 2018 na 
Slovensku a zhodnotí doterajší vývoj v oboch členských štátoch EÚ. 

Europarlament vyšle delegáciu na Slovensko a na Maltu na základe odporúčania Monitorovacej skupiny pre 
právny štát (ROLMG), ktorá sa zaoberá situáciou v oboch krajinách po vraždách maltskej novinárky a blogerky 
Daphne Caruany Galiziovej a slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Vedúcou delegácie bude holandská poslankyňa Sophie in ‘t Veldová z frakcie liberálov a demokratov (ALDE). 
In ‘t Veldová v tejto súvislosti uviedla, že EP stojí po boku rodín a priateľov zavraždených novinárov na Malte a na 
Slovensku. 

„Tieto vraždy musia byť vyšetrené a nesmú ostať nepotrestané. Novinári musia cítiť, že svoju prácu môžu 
vykonávať bezpečne. Opätovne navštívime Maltu a Slovensko, aby sme dostali ďalšie odpovede a získali jasnejší 
obraz o aktuálnej situácii. Táto cesta by tiež mala byť vnímaná v kontexte nášho úsilia o zabezpečenie 
dodržiavania zásad právneho štátu v celej Európskej únii. Existujú vážne obavy súvisiace so špecifickými 
problémami v oboch krajinách, ktoré majú vplyv na Európsku úniu ako celok,“ upozornila europoslankyňa. 

Presný program pracovnej cesty poslancov a mená zákonodarcov, ktorí sa na nej zúčastnia, budú spresnené 
na prelome augusta a septembra. 

J. Čižnár: Dozorujúci prokurátor ÚŠP má voľné ruky informovať o vražde Kuciaka 



Bratislava 16. júla (TASR) – Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) má voľné ruky 
informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Povedal to v pondelok na tlačovej 
konferencii v Bratislave generálny prokurátor Jaromír Čižnár. 

„Nemám prečo nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s 
tým, že bude komunikovať o tom, o čom sa dá,“ povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho 
nezávislé a plynulé. 

Ako ďalej Čižnár pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania. Prečo sa chyby 
vyskytli, povedať nevedel. „Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli,“ poznamenal. 
Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne. „No zatiaľ sme v takej oblasti chýb, ktoré sa odstrániť 
dajú, no naťahuje to čas. Mohli sme byť trochu ďalej,“ dodal. 

Za dozorujúceho prokurátora ÚŠP však hovoriť nechcel. „Vie konkrétne výsledky úkonov, nechodí mi ich 
referovať, môže o nich informovať,“ dodal na záver. 

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole 
kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. 
Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači 
sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou 
pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. 

Vyjadrenie dozorujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry k včerajšiemu zasadnutiu výboru 
Európskeho parlamentu Bratislava 12. júla (TASR) – „Na stredajšom (11.7.) zasadnutí Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu sa zúčastnil dozorujúci prokurátor Úradu 
špeciálnej prokuratúry a prvá viceprezidentka Policajného zboru. Dozorujúci prokurátor informoval poslancov o 
priebehu a aktuálnom stave vyšetrovania trestnej veci poškodeného Jána Kuciaka a spol. v rozsahu stanovenom 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Ubezpečil ich o tom, že úkonom, ktoré sú vykonávané v tejto trestnej veci na území Slovenskej republiky ako 
aj v zahraničí je venovaná mimoriadna pozornosť a vyšetrovanie je vykonávané nezávisle od akýchkoľvek 
vplyvov. Jediným záujmom orgánov činných v trestnom konaní je čo najskôr odhaliť a usvedčiť páchateľov tohto 
brutálneho trestného činu. 

Pri poskytovaní informácií verejnosti prokurátor je viazaný Trestným poriadkom, preto rozsah poskytovaných 
informácií v tejto veci je obmedzený. Zdôrazňujeme absolútnu nevyhnutnosť zdržanlivosti orgánov činných v 
trestnom konaní, aby bolo zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania a tým je odhalenie a 
potrestanie páchateľov. 

Ďalšie informácie budú verejnosti poskytnuté Úradom špeciálnej prokuratúry hneď ako to dovolí stav 
vyšetrovania a v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde.“ 

Europoslanci vo výbore riešili vyšetrovanie vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Štrasburg 11. júla (TASR) – Vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci (LIBE) sa uskutočnilo v stredu vypočutie vo veci vyšetrovania vrážd maltskej novinárky Daphne 
Caruanovej-Galiziovej, slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predsedníčka 
Monitorovacej skupiny pre právny štát (ROLMG) v Európskom parlamente Sophie in ‘t Veldová naň prišla tlmočiť 
znepokojenie nad nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní. 

„Dôvod, prečo sme tu, je to, že sme znepokojení, že zatiaľ sa nič nevyšetrilo na Malte ani na Slovensku. 
Nevidíme nejaké výsledky,“ povedala médiám. 

Laurent Richard, investigatívny filmár a výkonný riaditeľ iniciatívy Daphne Project, ktorú vedie skupina 
Forbidden Stories, zase vyjadril presvedčenie, že je dôležité, aby novinári na Malte a Slovensku vedeli, že nie sú 
sami. „Je dôležité, aby si pomáhali a spolupracovali. Sloboda tlače je základ demokracie,“ podotkol s tým, že veľa 
očakávajú od justičných orgánov, ktoré vyšetrujú obe vraždy. 

Na vypočutí sa zúčastnila aj prvá viceprezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová. Členov EP naň 
podľa vlastných slov prišla ubezpečiť, že môžu „mať dôveru v políciu a veriť, že vyšetrovanie je naozaj objektívne, 
bez nejakých úvah o nejakom zasahovaní“. 

Poslankyňa EP za Smer-SD Monika Smolková vyjadrila sklamanie z toho, že na vypočutie prišlo podľa jej slov 
„len desať“ europoslancov, z toho štyria slovenskí. „Na druhej som rada, pretože boli tu predstavitelia Europolu, 
FBI a Eurojustu a uistili nás, že na Slovensku prebieha vyšetrovanie pod ich kontrolou, že je nezávislé,“ povedala. 
„Pevne verím, že tá vražda bude vyšetrená,“ dodala. 

Europoslanec Branislav Škripek z OĽaNO zase po vypočutí skonštatoval, že europoslanci „nedostali 
odpovede na viaceré otázky, ktoré kládli“ a ostalo podľa neho „zahmlené, ako sa vyvíja celé vyšetrovanie“. 
Vyšetrovanie podľa jeho slov „mrzne“, kauzu treba stále pripomínať a je potrebné, aby pokračovali protesty a 
ľudia žiadali konkrétne zmeny. 

Na vypočutí sa okrem europoslancov zúčastnili aj novinári – Češka Pavla Holcová a Slovák Matúš Dávid. 
Hovorili o politickej situácii a útokoch či očierňovaní, akým čelia novinári v ich vlastiach. 

Mesto Žilina si uctilo zavraždeného novinára Jána Kuciaka 
Žilina 4. júl 2018 – Najvyššie ocenenie, čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam získal zavraždený 

novinár z neďalekého Štiavnika Ján Kuciak. Ocenenie navrhli udeliť mestskí poslanci za hodnoty, ktoré tento 
mladý muž vyznával – žiť v pravde a osobným príkladom dávať ľuďom nádej, že sa dá na Slovensku slušne a 
morálne žiť. 

Osobne bol toto ocenenie odovzdať rodičom spomínaného novinára zástupca primátora Patrik Groma. Pri 
tejto príležitosti si vedenie mesta uctilo pamiatku novinára položením venca a zapálením sviece pri jeho hrobe. 
Dalito.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová. 



Ocenenie mesta Žilina prebrali Jánovi rodičia/foto: mesto Žilina„Ak pripustíme, že ľudia budú umierať len 
preto, že sa dopátrajú nejakej veľkej pravdy, potom skôr či neskôr začnú umierať i pre celkom malé veci. 
Slovensko sa nemôže stať bitúnkom občanov hľadajúcich pravdu. Mesto Žilina ocenením Jana a Martiny, ako 
Čestných občanov mesta, dalo jasne všetkým vedieť, že takéto zločiny nemajú miesto v našej komunite. Prosím, 
nezatvárajme oči, pretože vec našich susedov je i našou vecou. Ľudia, zostaňte na našej strane,“ dodal Patrik 
Groma. 

Položením venca si viceprimátor Patrik Groma uctil pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka/foto: mesto Žilina. 
2. 7. 2018 
Čestné občianstvo mesta Žilina pre Jána a Martinu 
Košický krajský súd potvrdil prepustenie Sebastiana V. z väzby na kauciu 
Košice 25. júna (TASR) – Krajský súd v Košiciach v pondelok potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v 

Trebišove o prepustení Sebastiana V. z väzby na kauciu. Sebastiano V. je obvinený z prečinu nebezpečného 
vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva, vo väzbe bol od polovice marca. 

Sudca trebišovského okresného súdu 12. júna rozhodol o nahradení väzby kauciou vo výške 2000 eur, 
sľubom obvineného, že dodrží zákaz stýkať sa s poškodenými, a dohľadom mediačného a probačného úradníka. 
Voči tomuto verdiktu podal sťažnosť prokurátor, o ktorej na neverejnom zasadnutí rozhodoval krajský súd. 

„Krajský súd v Košiciach uznesením potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Trebišov, doplnil však výrok o 
uložení primeraných povinností a obmedzení obvinenému Sebastianovi V. tak, že mu uložil zákaz vycestovať do 
zahraničia a povinnosť pravidelne sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi pridelenému na výkon 
funkcie na Okresnom súde Trebišov, a to podľa určenia probačného a mediačného úradníka, prvýkrát v lehote 
troch pracovných dní od momentu jeho prepustenia z výkonu väzby,“ uviedla pre TASR hovorkyňa krajského 
súdu Anna Pančurová. 

Sebastiano V. je bratom talianskeho podnikateľa Antonina V. taktiež žijúceho na východe Slovenska, ktorý je 
v Taliansku stíhaný pre drogovú činnosť. Antonina V. eskortovali zo Slovenska do Talianska 15. mája na základe 
európskeho zatykača. O aktivitách a kontaktoch tohto podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol 
zavraždený, investigatívny novinár Ján Kuciak. 

V prípade Sebastiana V. bolo trestné stíhanie začaté 14. marca tohto roku, o deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol 
obvinenie. Okresný prokurátor podal na neho 15. júna obžalobu za trestné činy výtržníctva a nebezpečného 
vyhrážania. Obžaloba sa týka dvoch skutkov zo septembra 2017. „Obvinený mal fyzicky napadnúť poškodeného 
tak, že ho chytil pod krk, škrtil ho a vyhrážal sa, že ho zabije so slovami, že on je mafián. V druhom prípade toho 
istého poškodeného znova napadol a viackrát ho udrel rukou do oblasti tváre,“ uviedol hovorca košickej krajskej 
prokuratúry Milan Filičko. V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky. 

Podľa krajského súdu po vzatí obvineného do väzby boli vykonané procesné úkony orgánmi činnými v 
trestnom konaní až po dva a pol mesiacoch. Dôvodom nahradenia väzby je tak nesplnenie podmienky plynulosti 
konania a rozhodovania o veci. „Miernejšie prostriedky nahradenia väzby obvineného Sebastiana V. zohľadňujú 
ako závažnosť skutkov (prečiny), osobu obvineného (bez záznamu v odpise registra trestov), dĺžku už vykonanej 
väzby viac ako tri mesiace, tak aj postup orgánov činných v trestnom konaní vo väzobnej veci, ktorý nezodpovedá 
postupu s osobitnou starostlivosťou,“ informovala Pančurová. Proti danému rozhodnutiu nie je prípustný ďalší 
riadny opravný prostriedok. 

D. Saková: K vražde J. Kuciaka prišlo veľmi veľa informácií, no nepravdivé 
Bratislava 21. júna (TASR) – K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky prišlo veľmi veľa informácií, 

ktorými chceli oznamovatelia vniesť svetlo do vyšetrovania a získať tak odmenu milión eur. Vyhlásila to ministerka 
vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že ani jedna informácia však nebola pravdivá a „skutočne išlo len o 
pokusy, aby bola odmena milión eur vyplatená“. Ministerka sa na počet oznamov od ľudí informovala u prezidenta 
Policajného zboru SR Milana Lučanského. 

Vyplatenie miliónovej odmeny, ktorú ponúkla vláda za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a 
jeho partnerky, podľa Sakovej stále platí. „Nebolo žiadne rozhodnutie súčasného premiéra, že by odmenu 
nechcel vyplatiť,“ povedala ministerka. Ako dodala, odmena by bola vyplatená v prípade, že by sa skutočne prišlo 
na stopu alebo na páchateľa, respektíve objednávateľa na základe oznámenia konkrétneho človeka. 

Vláda ponúkla 26. februára odmenu milión eur za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a jeho 
partnerky. Vyhlásil to vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD). Prijímať sa budú aj anonymné podania. 

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole 
kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. 
Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači 
sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia tiež nezistili žiadne stopy zápasu a s 
najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. 

12. 6. 2018 
Výzva Jozefa Kuciaka, brata zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka 
,,Jozef, keby ste hocičo potrebovali, stačí sa ozvať“ 
Túto vetu povedalo mne, mojim rodičom aj sestre veľa ľudí, veľa z Vás. 
A my potrebujeme, tak sa ozývam. 
Potrebujeme aby ste nezabúdali, aby ste sa neprestali zaujímať, čítať, zdielať, neboli leniví, aby ste nás v tom 

nenechali samých ani teraz, keď už psychóza opadla. Pomôžte nám nebáť sa. 
Náš život je zničený naveky, tí, ktorí majú rodinu to chápu a preto Vás prosím, pomôžte nám aby sa 

nezabudlo a obeť Janka a Martinky nevyšla nazmar. 
My na vás nikdy nezabudneme! Jozef Kuciak 



Janko a Martina/foto: archív rodiny KuciakovejEurokomisárka nechce kritizovať prácu slovenských 
vyšetrovateľov 

Bratislava 8. júna (TASR) – Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave zaujímala aj o posuny vo vyšetrovaní 
vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedla, že v tejto súvislosti 
nemôže dostať viac informácií ako verejnosť. „Kauza sa vyšetruje pod veľkým tlakom. Všetci chceme, aby sa 
vražda vyšetrila. Mám z toho dojem, že je veľkým záujmom vyšetrovateľov vec posunúť k pozitívnemu výsledku,“ 
povedala. Zároveň potvrdila, že stále sa pracuje s viacerými verziami, o ktorých je verejnosť informovaná. 

Jourová tvrdí, že nechce kritizovať prácu slovenských vyšetrovateľov, ktorí pracujú na objasňovaní tohto 
prípadu. „Dostala som informácie, že vyšetrovanie pokračuje. Mám vysoké očakávania, že sa čoskoro dozvieme 
o nejakom posune,“ povedala. Potvrdila, že sa bola pozrieť aj pri dome zosnulého páru vo Veľkej Mači. 

Cieľom dvojdňovej (7.-8.6.) návštevy eurokomisárky na Slovensku bolo i stretnutie s novým ministrom 
spravodlivosti SR Gáborom Gálom (Most-Híd). V piatok dopoludnia Jourová diskutovala so splnomocnencom 
vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (Most-Híd), ako aj so zástupcami mimovládnych organizácií 
pôsobiacimi v oblasti začleňovania Rómov či s kolegami Jána Kuciaka. 

EP bude monitorovať korupciu a slobodu tlače, posvieti si aj na Slovensko 
Brusel/Bratislava 5. júna (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v nasledujúcich mesiacoch 

intenzívnejšie monitorovať stav právneho štátu v krajinách EÚ, najmä v oblasti korupcie a slobody médií. V tejto 
súvislosti ich bude zaujímať aj pokrok vo vyšetrovaní vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka. Informoval o tom v utorok Výbor EP pre občianske slobody (LIBE), ktorý zriadil Monitorovaciu skupinu 
pre právny štát (ROLMG). Skupina, ktorej šéfuje holandská liberálna europoslankyňa Sophie In ‘t Veldová, v 
utorok zahájila svoju činnosť. 

Monitorovacia skupina okrem iného nadviaže na dve ad hoc delegácie, ktoré europarlament zostavil a vyslal 
na Maltu po vražde maltskej novinárky a blogerky Daphne Caruanovej Galiziovej (v decembri 2017) a na 
Slovensko po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (v marci 2018). Podkladom pre prácu 
členov ROLMG budú aj dve uznesenia EP so závermi a odporúčaniami vo vzťahu k Malte (prijaté 15. novembra 
2017) a k Slovensku (prijaté 19. apríla 2018). 

V správe LIBE sa uvádza, že Európsky parlament je znepokojený nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní 
vrážd v oboch krajinách, ale aj opakujúcimi sa tvrdeniami o obťažovaní a zastrašovaní novinárov a množiacimi sa 
obvineniami z korupcie a podvodov. 

Cieľom novej monitorovacej skupiny je poskytnúť plnú podporu snahám o dosiahnutie spravodlivosti a 
zaistenie dodržiavania princípov právneho štátu. 

Mandát monitorovacej skupiny vyprší 31. decembra. Členovia skupiny majú právomoc zorganizovať vypočutia 
a formálne stretnutia na pôde EP, ale aj vysielať poslancov na prieskumné pracovné cesty po členských krajinách 
EÚ. Novovytvorená skupina bude o svojej činnosti priebežne informovať celý Európsky parlament. Na konci 
svojho pôsobenia predloží plénu návrh uznesenia. 

Členmi monitorovacej skupiny budú okrem In ‘t Veldovej aj maltská poslankyňa z tábora ľudovcov (EPP) 
Roberta Metsolová, rakúsky poslanec z frakcie socialistov a demokratov (S&D) Josef Weidenholzer, holandská 
poslankyňa z tábora Zelení/EFA Judith Sargentiniová, talianska poslankyňa z frakcie Európa priamej slobody a 
demokracie (EFDD) Laura Ferrarová a holandský poslanec zo skupiny Európa národov a slobody (ENF) Auke 
Zijlstra. Politické frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Európska zjednotená ľavica – Severská 
zelená ľavica (GUE/NGL) zatiaľ svojich členov do novej monitorovacej skupiny nenominovali. 

Vyšetrovateľ vrátil v pondelok mobil novinárke, ktorá komunikovala s Kuciakom 
Bratislava 5. júna (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátil v pondelok (4.6.) 

mobilný telefón českej novinárke Pavle Holcovej, ktorá komunikovala so zavraždeným investigatívnym novinárom 
Jánom Kuciakom. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. 

„Orgány činné v trestnom konaní postupovali v súlade s Trestným poriadkom. Podľa zákona je ten, kto má pri 
sebe vec alebo údaje dôležité pre trestné konanie, povinný ich na vyzvanie predložiť policajtovi alebo 
prokurátorovi. Ak ich na vyzvanie nevydá, môžu mu byť podľa zákona na príkaz prokurátora alebo policajta 
odňaté. Zákon ukladá povinnosť pri vyzvaní svedka upozorniť, že ak nevyhovie výzve, môžu mu byť odňaté a 
musia ho upozorniť na následky nevyhovenia – uloženie poriadkovej pokuty,“ povedala ďalej hovorkyňa. ÚŠP 
zdôrazňuje, že mobilný telefón bol svedkyňou dobrovoľne vydaný a nedošlo k jeho odňatiu políciou tak, ako to 
bolo nesprávne medializované. 

„Pre potreby trestného konania vedeného pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy novinára Jána 
Kuciakaa jeho partnerky Martiny Kušnírovej bolo nevyhnutné zabezpečiť údaje, ktoré mali zachytávať obsah, 
rozsah a formu komunikácie svedkyne so zavraždeným novinárom ohľadom pripravovaného článku o talianskej 
mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku,“ povedala v utorok pre TASR hovorkyňa. 

„Včera svedkyňa kópiu tejto komunikácie pre potreby trestného konania poskytla v elektronickej podobe, preto 
nie je potrebné vyhotoviť kópiu tejto komunikácie z mobilného telefónu. Potvrdzujeme, že vyšetrovateľ Národnej 
kriminálnej agentúry 4. júna vrátil svedkyni mobilný telefón zaistený v trestnom konaní,“ ozrejmila ďalej 
Tökölyová. 

ÚŠP ďalej zdôrazňuje, že nedošlo k akejkoľvek manipulácii s mobilným telefónom alebo s jeho obsahom. 
Orgány činné v trestnom konaní s predmetným mobilným telefónom žiadnym spôsobom ďalej nenakladali, a teda 
ani nedošlo k prelomeniu jeho ochrany a skopírovaniu údajov. 

„V danom prípade, keď ide o poškodeného – novinára, by rovnako malo byť hlavným cieľom jeho kolegov 
novinárov, aby boli riadne a včas zaistené všetky dôkazy, ktoré napomôžu odhaleniu a potrestaniu páchateľov 
tohto trestného činu. Sme presvedčení, že svedkyňa v súlade so svojimi verejnými vyhláseniami bude ďalej 



napomáhať orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní predmetného trestného činu a v tomto smere 
poskytne aj nevyhnutnú spoluprácu,“ dodala Tökölyová. 

Kuciak v EP získal cenu udeľovanú politickou frakciou zjednotených ľavičiarov 
Brusel/Štrasburg 30. mája (TASR) – Zavraždený slovenský novinár Ján Kuciak sa v utorok v Štrasburgu stal 

posmrtne jedným z prvých nositeľov Ceny pre novinárov, informátorov a zástancov práva na informácie. 
Tohoročné ocenenie bolo udelené na pamiatku vlani zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej. 

Držiteľov ceny na pôde Európskeho parlamentu (EP) oznámila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej 
ľavice – Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL). Cena dotovaná sumou 5000 eur je podľa GUE/NGL určená 
jednotlivcom alebo skupinám za ich prácu a odvahu pri odhaľovaní korupcie a prečinov mocných. 

Ján Kuciak bol posmrtne ocenený za úsilie venované vyšetrovaniu daňových podvodov a za pátranie po 
prepojeniach medzi podnikateľmi s vplyvnými slovenskými politikmi. 

Ďalším oceneným je francúzsky občan Raphaël Halet, ktorý zverejnil informácie vedúce k prepuknutiu 
škandálu s daňovými únikmi nadnárodných spoločností známeho ako LuxLeaks. Halet, bývalý zamestnanec 
spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), v spolupráci s novinárom Antoinom Deltourom pomohol zverejniť 
dokumenty, k 
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27. Zverejnili ho policajti a šoférov v našom kraji bude zaujímať: Rozpis, ktorý 

si pozrite! 
[09.10.2018; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://michalovce.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-
pozrite-311472 

 
 

Polícia zverejnila rozpis, ktorý vodičov v Košickom kraji zaujme. Môžete si preštudovať prehľad neoznačených 
hliadok mužov zákona. 

Polícia i v aktuálnom októbrovom týždni dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Robí tak aj na 
neoznačených autách. Aké presne takéto vozidlá budú dohliadať na šoférov v Košickom kraji počas najbližších 
dní? Prinášame vám rozpis od dnes až do nedele. 

V Košickom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla- farba 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 
17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
Štvrtok 
16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Rožňava – VW Passat – červený 
- okres Rožňava – Škoda Superb – čierny 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 

http://michalovce.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-pozrite-311472
http://michalovce.dnes24.sk/zverejnili-ho-policajti-a-soferov-v-nasom-kraji-bude-zaujimat-rozpis-ktory-si-pozrite-311472


- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
Sobota 
12 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – okolie – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 
10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf šedý 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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28. Zopakovali si prvoligové finále 
[09.10.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Dominika Mariňáková] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/20933040/zopakovali-si-prvoligove-finale.html 

 
 

Grasshoppers patrí aktuálne piata priečka. 
Žilinskí florbalisti odohrali v sobotu stretnutie 5. kola najvyššej súťaže mužov. V repríze minuloročného finále 

privítali hráčov Fat Pipe Snipers Bratislava. 
Prečítajte si tiež:Karatistky reprezentovali v zahraničí 
Hoci úvod duelu vďaka víťaznej prvej tretine patril im, v konečnom súčte ťahali za kratší koniec. Hostia v 

prostrednej časti hry vyrovnali a v záverečnej dvadsaťminútovke otočili skóre. Grasshoppers patrí aktuálne piata 
priečka. Najbližší zápas odohrajú v sobotu 13. októbra vonku proti Spišskej Novej Vsi. 

FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – Fat Pipe Snipers Bratislava 4:6 (2:0, 0:2, 2:4) 
Góly: Francl 2, Málus, Galovič – Koller, Gajdoš, Mieč, Bujna, Kešelák, Banga. Vylúčenia: 2:2. Rozhodoval: 

Prosický. 
GRASSHOPPERS: Gajdoš, Solárik – Baránek, Vavrica, Jančo, Galovič, Sedlák, Koza, Kvasnica, Málus, Hrin, 

Kubička, Francl, Mišák, Melega, Kuka, Mičiak, Mirt, Franek. Tréner: Galovič. Vedúci: Baránek. 
1. Tsunami 5 5 0 0 0 38:14 15 
2. Nižná 5 3 1 1 0 52:25 12 
3. ATU Košice 5 4 0 0 1 47:33 12 
4. Lido 5 3 0 0 2 33:22 9 
5. Žilina 5 2 1 0 2 27:25 8 
6. Florko KE 5 2 1 0 2 35:28 8 
7. FBC Trenčín 5 2 0 1 2 33:31 7 
8. Snipers BA 5 2 0 0 3 33:35 6 
9. AS Trenčín 5 2 0 0 3 27:32 6 
10. SNV 5 1 0 1 3 33:57 4 
11. Prešov 5 1 0 0 4 19:40 3 
2. Hurikán BA 5 0 0 0 5 24:59 0 
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29. Highlighty týždňa: Legendárny maratón mieru v Košiciach a ceny Dosky 
[08.10.2018; webmagazin.sk; Webmagazín; 09:00; TASR/Webmagazin sk] 

 
https://webmagazin.teraz.sk/zivot/highlighty-tyzdna-legendarny-maraton/9400-clanok.html 
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“Maratón mieru má za sebou ďalší úspešný ročník. Buranowski má nový singel. Udeľovali sa divadelné 
ocenenia. V Londýne predávajú už aj vegánske fish and chips. Prinášame záznam z košickej Bielej noci.” 

Na snímke štart 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Foto: TASR/František Iván 
V metropole východného Slovenska sa sa v sobotu konal už 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru. V 

štartovom poli sa napokon predstavilo celkovo 9 bežcov so statusom IAAF Gold label. “Preteky boli dramatické, 
vyrovnané. Celkový víťaz síce strácal, ale postupne sa vracal do čela maratónu. U žien to bolo divoké. Najskôr 
bol rýchly štart, potom sa to ustálilo, no napriek tomu padol traťový rekord. K tomu tretí najlepší čas víťaza 
košického maratónu, navyše s výborným časom finišoval Tibor Sahajda. Vyšlo aj počasie, takže vnímame samé 
pozitíva,” uviedol riaditeľ pretekov Branislav Koniar. 

Medzi tisíckami účastníkov nechýbalo ani viacero známych mien. Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi 
Matej Tóth sa predstavil v česko-slovenskej štafete, napriek skromnejším ambíciám napokon zabehol 
polmaratón. Televíznych divákov zároveň informoval o svojich pocitoch priamo počas behu. “Bolo to niečo nové, 
ale skvelé. Som rád, že sme divákom aj takto priblížili autentické pocity a atmosféru. Cítil som sa skvele. Pomohol 
som aj svojej švagrinej, ktorá bežala polmaratón,” poznamenal Tóth. 

Mladý spevák BuranoWski prichádza s novým singlom Žena. Tentoraz mu boli inšpiráciou ženská krása a 
tajné ženské zbrane. „Pesničku Žena som zložil po mojom vystúpení na Miss Slovensko 2018. Jednoducho som 
z toľkej krásy musel niečo urobiť, tak som chytil gitaru a zložil pieseň,“ opísal svoj zážitok BuranoWski. 

K romantickej piesni nakrútil BuranoWski aj videoklip. Nakrúcal sa v Košiciach. V hlavnej úlohe sa okrem 
Tomáša predstavila moderátorka rádia Europa 2 Michaela Kertészová, známa aj z televíznej obrazovky. Jej 
krása, prirodzený zjav a bláznivá povaha presne zapadli do scenára. Úlohy režiséra a kameramana sa zhostil 
talentovaný Laco Rychtárik, ktorý pre BuranoWského nakrútil aj klip k pesničke Lúč. 

Ocenenie Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny 2017/2018 získala hra Americký cisár podľa 
knihy Martina Pollacka v podaní Štúdia 12 Bratislava a Divadla Pôtoň Bátovce v réžii Ivety Ditte Jurčovej. Za 
najlepšiu réžiu ocenili Júliu Rázusová za hru Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí, Štátne divadlo Košice. 
Medzi herečkami a hercami triumfovali Barbora Andrešičová (Divadlo Andreja Bagara v Nitre) za postavu herečky 
Emmy v inscenácii hry Ľudia, miesta a veci a Martin Huba (Slovenské národné divadlo) za postavu Matthiasa 
Clausena v inscenácii hry Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka. 

V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2018 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Kompletný prehľad ocenených si pozrite na TERAZ.SK. 
Obľúbené vysmážané ryby s hranolkami, smažené krevety aj krevetový kokteil v bezmäsitej, vegetariánskej 

verzii, ponúka nová pobočke majiteľa siete britských reštaurácií Fish and Chips Daniela Suttona s jedným 
upozornením: “V našich rybách nie sú žiadne ryby.” 

Sutton začal podávať “vegánske fish and chips” v jednej zo svojich prevádzok vo východnom Londýne ako 
experiment na začiatku tohto roka. A nečakane veľký dopyt ho prekvapil. 

“Mysleli sme si, že skúsime urobiť niečo vegánske a uvidíme, ako to pôjde. A išlo to naozaj dobre, tak sme 
zostavili celé menu,” povedal Sutton. 

Obnovený kúpeľný areál v Luhačoviciach sa uchádza o zápis do zoznamu UNESCO. "Chystáme 
rekonštrukciu malej časti kúpeľného územia, ktoré je celé navrhnuté na zápis do zoznamu UNESCO a je to 
kultúrna pamiatka ČR. Preto sme získali dotáciu z Európskej únie na obnovu kúpeľnej kolonády, haly Vincentka a 
vedľajšej galérie. Začneme v jesenných mesiacoch a rekonštrukcia potrvá do jari 2019. pre TASR uviedol Jiří 
Dědek, výkonný riaditeľ spoločnosti Lázně Luhačovice, ktorej patrí kúpeľný areál s rozlohou 20 hektárov. 

Asi po 50 rokoch bola jeho zeleň pred dvoma rokmi komplexne revitalizovaná. Vysadili 400 nových stromov, 
niekoľko tisíc kríkov, desaťtisíce kvetov, opravili spevnené plochy a trávniky. V lete 2017 slávnostne otvorili nový 
200-metrový úsek širokej pešej zóny od pieskovej plochy pri Jurkovičovom dome smerom do centra mesta. 

BEZ KOMENTÁRA: Biela noc v Košiciach 
WHO: Produkcia tabaku vážne poškodzuje životné prostredie 
Highlighty týždňa: Peter Lipa oslávil 75, v Bratislave bola Biela noc video 
OBRAZOM: Takto vyzerala Biela noc v Bratislave 
Prvú kráľovnú krásy zvolili pred 130 rokmi. Korene súťaží sú v antike 
Cisárovná Sissi tri roky pred smrťou navštívila Prešov 
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30. Matičiari pripravili vydarené slávnosti 
[06.10.2018; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 12; Rastislav ZACHER] 

 
 

Tóny heligónok pozývali na Spiš po dvadsiaty raz na Kojšovskú heligónku 
V nádhernom kúte Spiša pod Kojšovskou hoľou sa v minulých dňoch udiali dve zaujímavé kultúrne udalosti, 

ba smelo ich možno nazvať počiny. Pod vedením miestneho odboru MS a jeho predsedníčky Rozálie Juríkovej sa 
tu uskutočnil už dvadsiaty ročník nesúťažnej prehliadky sólistov heligonkárov Kojšovská heligónka, ktorú miestni 
organizátori pripravujú na počesť chýrneho muzikanta Štefana Ševčíka z Kojšova. Vzácnymi účinkujúcimi na 



slávnostnom galaprograme boli nielen samotní súťažiaci heligonkári z celého Slovenska, ale aj Dievčenská 
spevácka skupina z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. 

Jubilejný ročník prehliadky v rodisku známeho režiséra Juraja Jakubiska obohatila aj fotografická výstava z 
histórie podujatia a výstava ľudových krojov, ktorými sa obec pýšila oddávna, keďže popri baníckej tradícii a 
drevorubačstve bola v minulosti známa aj výrobou domáceho plátna a výšivkami tunajších žien.Občania Kojšova 
zároveň oslávili i šesťstopäťdesiate výročie založenia obce. Na záver trojdňového programu si na ekumenickej 
slávnosti pri kríži na Kojšovskej holi pripomenuli 1155. výročie príchodu sv.Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 
ich misiu, ktorá priniesla aj uznanie staroslovenčiny za bohoslužobný jazyk, čo sa stalo pred 1150 rokmi. S 
vďakou si na duchovnej slávnosti, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia a predstavení evanjelickej, gréckokatolíckej, 
pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi z obcí pod Kojšovskou hoľou, pripomenuli aj pätnáste výročie postavenia 
kríža. Obidve vydarené podujatia, ktoré sa mohli uskutočniť aj vďaka podpore Matice slovenskej, D MS v 
Spišskej Novej Vsi a obce Kojšov, navštívil veľký počet účastníkov , za čo si ich organizátori zaslúžia uznanie. 
Vyzdvihnúť treba aj kojšovskú účasť predsedu MS Mariána Gešpera a riaditeľa D MS v Spišskej Novej Vsi 

Rastislava Zachera, ktorí i ďakovnými listami a matičnými publikáciami ocenili všetkých tých, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na predošlých úspešných ročníkoch Kojšovskej heligónky. 

foto: Ojedinelý medzník v histórii Kojšovskej heligónky si mohli v minulých dňoch pripomenúť jej organizátori, 
ktorým sa podarilo úspešne zavŕšiť dvadsať ročníkov, takže prítomnosť vedenia MS na tomto podujatí a ocenenia 
príčinlivým matičiarom boli prirodzenou súčasťou slávnostného programu. 
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31. Naša anketa 
[04.10.2018; Bojovník; titulná strana, horúce témy čísla; s. 1,3; Redakcia] 

 
 

Blížia sa výročné rokovania, oblastné konferencie, 17. zjazd SZPB. Má a či nemá mať náš Zväz svoju 
vlastnú„velkú politiku"? Ak áno, čo má byť jej hlavným cieľom a zásadou? 

Ján Kaška, tajomník OblV SZPB, Zvolen: - Podľa môjho názoru by mali byť tri kľúčové smerovania SZPB. 
Prvoradým smerovaním by malo byť udržiavanie odkazu druhej svetovej vojny a chrániť historickú pravdu, ktorú v 
dnešnej dobe radi prekrúcajú rôzne vynárajúce sa sily, o ktorých sme si mysleli, že už neexistujú. Po druhé, by 
sme mali stáť na čele antifašistického hnutia, nakoľko to od nás vyžadujú antifašisticky zmýšľajúci občania a 
dnešná zložitá doba. No a po tretie, výchova mladej generácie v duchu nášho Zväzu, čo je veľmi zodpovedná a 
dôležitá úloha všetkých antifašistických síl. 

Ján Pacek, predseda OblV SZPB, Banská Bystrica; - Sme občianske združenie, ktoré vo svojich radoch 
združuje verejnosť s jasne zákonom definovanými záujmami. Aké by to bolo, keby o spoločnosti rozhodovali 
občania z občianskych združení hubárov, včelárov alebo rybárov atď.? Hoci na druhej strane nepodceňujme 
triezvo uvažujúcich so zdravým sedliackym rozumom, čo sa dakedy o našom parlamente nedá povedať. Bez 
hanby a bez trestu sa na obrazovkách vyškierajú tí, ktorí v spoločnosti umožnili po prevzatí moci obohacovať sa a 
prihrávať majetky svojim blízkym, pričom teplým miestom v parlamente boli a sú chránení imunitou, aby sa vyhli 
stíhaniu. Umožnili vznik organizovaných zločineckých skupín na vlastnú ochranu a likvidáciu nepohodlných. 

Keby však dakedy došlo k tomu, aby občianske združenia sa podieľali na moci v spoločnosti, tak v prvom rade 
by sa mali prehodnotiť prijaté zákony a brať na zodpovednosť tých, ktorí zapríčinili rozdanie majetku, ktorý 
vytvorili generácie po oslobodení, ako aj umožnili prieťahy v súdnych konaniach, prípadne zapríčinili procesné 
chyby. To je len jedna oblasť a čo školstvo, zdravotníctvo? 

Chýba mi osobná zodpovednosť riadiacich funkcionárov. Pokiaľ nebude nad nimi strašiak v podobe trestov, 
dovtedy si budú páni pri moci robiť čo chcú. 

(Pokračovanie na str. 5) 
(Dokončenie zo str. 1) 
Michal Kuchár, tajomník ObIV SZPB, Spišská Nové Ves: - Samozrejme, že má mať. Pokračovať v činnosti a 

propagovať úlohu odboja v našich dejinách a taktiež získavať hlavne mladých členov do našich radov, aby sa 
zoznámili s dejinami protifašistického odboja, SNP, 2. svetovou vojnou a aj ich obeťami. Hlavne slovanských 
národov, čo sa, bohužiaľ, v škole neučia. 

Jozef Petráš, predseda ObIV SZPB, Trnava: - Neviem či pôjde o veľkú politiku, ale musíme sa jednoznačne a 
nekompromisne dištancovať od politikov, ktorí slovne kritizujú fašizmus, ale na druhej strane nemajú osobnú 
statočnosť, aby pomenovali prejav fašizmu, akože u našich spojencov, či už v NATO, EÚ, na Ukrajine a v 
pobaltských republikách. Jednoznačne musíme pokračovať v tom, čo pre nás vybojovali naši otcovia a dedovia v 
2. svetovej vojne a SNP. Nemôžeme dopustiť, aby sme za hrdosť k vlasti, k Slovenskej republike, k odmietaniu 
ekonomických migrantov, boli nazývaní judášskymi médiami fašistami, xenofóbmi, rasistami, extrémistami a pod. 

Jíří Novák, predseda ZO SZPB, Rajec: - Áno, politika Zväzu však musí vychádzať z jeho Programového 
zamerania a musí reagovať na udalosti, ktoré sa vyskytnú. Doba, v ktorej žijeme, stavia pred nás čoraz 
naliehavejšie úlohu zachovať pamäť a chrániť česť bojovníkov proti fašizmu. Nedopusťme znevažovanie 
hrdinstva vojakov i obyčajných ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu. 

Názory respondetnov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľstva. 
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32. Prežil som, to je náhoda 
[04.10.2018; Bojovník; HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA; s. 9; Denisa Žiaková] 

 
 

Generálmajor v. v. Ivan Otto Schwarz sa narodil 11.12.1923 v Bratislave vo vtedajšom Československu. 
Detstvo prežil v rodine židovského advokáta v Bytči, kde sa venoval plávaniu a vodnému pólu a kde taktiež 

vychodil meštiansku školu. Potom nastúpil do gymnázia v Spišskej Novej Vsi a následne prestúpil do reálneho 

gymnázia v Žiline. 
Vo februári 1939 odišiel vďaka stykom otca s lordom Newboroughom spolu so sestrou do Anglicka, kde mal 

pracovať na farme a získavať znalosti ohľadom výroby ovčieho syra. Mal sa potom postaviť na vlastné nohy, ale 
jeho podnikateľské zámery mu prekazila vojna. 

Po vypuknutí bojov sa už ako 16-ročný dobrovoľne prihlásil k čs. jednotkám, pričom si „pridal" dva roky, aby 
sa mohol stať vojakom. 

V roku 1939 nastúpil do anglickej armády a 13. júla 1940 bol prevelený do československých vojenských 
jednotiek. Pri nástupe do anglickej armády síce nebol vekovo spôsobilý na vojenskú službu, ale táto lož sa 
prevalila až u československých jednotiek. Bol však už zmobilizovaný a tak prechádzal najrôznejšími vojenskými 
kurzami. Nakoniec v roku 1940 vstúpil do 311. čs. perute RAF. Ako navigátor, technik či palubný strelec nalietal v 
nej v rámci priameho bojového nasadenia 1200 operačných hodín a viac ako dvojnásobok pri ďalších letoch. 

Posádka čs. Liberatora GR.Mk. V BZ796 (H) pod velením P/O Oldřicha Doležala 27. 12. 1943 potopila 
nemeckú ozbrojenú obchodnú loď Alsterufer, ktorá dopravovala z japonského prístavu Kóbe pre nacistické 
Nemecko náklad strategických surovín do francúzskeho prístavu Bordeaux. Na tomto mimoriadnom úspechu 311. 
čs. bombardovacej perute sa v pozícii horného strelca podieľal aj Ivan O. Schwarz. 

7. 2. 1944 bol za tento čin aj s ostatnými členmi posádky na základni Beaulieu vyznamenaný Čs. vojnovým 
krížom 1939. Následne pôsobil taktiež v 168. peruti a v 147. peruti, okrem toho sprevádzal transportné lode do 
prístavu Murmansk a taktiež jeho posádka sa zúčastnila na operácii Overlord. 

Jeho rodičia boli za vojny umiestnení do pracovného tábora a potom sa schovávali v slovenských horách. 
Po víťazstve nad fašizmom v roku 1945 pôsobil Ivan O. Schwarz ako letecký dôstojník Československej 

armády v Prahe. Vzhľadom na rastúcu nedôveru voči účastníkom západného odboja a zhoršujúcu sa politickú 
situáciu v spoločnosti sa v roku 1946 vrátil do Londýna, kde sa nasledujúceho roku oženil a venoval sa 
podnikaniu v oblasti železničnej dopravy. V Anglicku, okrem jeho sestry, žila aj jeho maminka. 

Ivan Otto Schwarz pôsobil ako prvý Slovák v pozícii prezidenta Zväzu letcov slobodného Československa so 
sídlom v Londýne. Okrem celého radu ďalších vyznamenaní prezident SR Ivan Gašparovič vyznamenal Ivana 
Schwarza v roku 2005 štátnym vyznamenaním Rad Bieleho dvojkríža III. triedy. Ivan Otto Schwarz zomrel 4. 
januára 2018 vo veku 94 rokov. 

Podľa údajov Vojenského historického ústavu čs. letci - príslušníci britského Kráľovského letectva v rokoch 
1940-1945 uskutočnili 40370 operačných letov v trvaní 96337 operačných hodín. Pritom zostrelili 204 
nepriateľských lietadiel a 8 bezpilotných striel a pravdepodobne ďalších 67 nepriateľských lietadiel. 

Denisa Žiaková 
[Späť na obsah] 

 
 

33. DVAJA V GALÉRII ÁTRIUM 
[03.10.2018; Literárny týždenník; VÝTVARNÉ UMENIE; s. 8; ij] 

 
 

Už vyše desať rokov priťahuje milovníkov výtvarného umenia Galéria Átrium v Prešove. Vznikla na 
prezentáciu tvorby regionálnych výtvarníkov. Lenže jej profilácia sa rýchlo mení, naberá širší záber. Nadväzuje 
kontakty s galériami a výtvarnými umelcami aj z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, ba dokonca z Japonska. Vystavovali 
v nej výtvarníci z Česka, Bulharska, Rakúska, Srbska, Ruska, Taiwanu. Do konca októbra sa v Galérii Átrium pod 
lakonickým názvom Dvaja predstavujú umelci zo Zakarpatskej Ukrajiny manželia Kuzmovci. Boris Kuzma tu 
vystavoval pred desiatimi rokmi, pani Viktórija má v tejto galérii premiéru. 

Viktorija Kuzmová sa v súčasnosti venuje maľovaniu na sklo. Ako dizajnérka a dekoratérka má blízko ku 
kombinovaným technikám, ale jej umenie vonkoncom nie je dekoratívne. Korene maľby na sklo siahajú do čias 
dávnominulých, ona do nej vnáša predovšetkým individuálne cítenie a chápanie okolitého sveta. Možno ich 
nazvať meditáciami, vyjadrenými modernými umeleckými postupmi. Tematické symboly vyvolávajú množstvo 
ďalších asociácií. S nimi sa otvára nový priestor napríklad pre metaforu a poetizmus vôbec. 

Maľba na sklo má svoje osobitosti, zvláštnosti, žiada si dobre ovládať materiál, poznať kompozíciu, rátať s 
opačným videním zobrazovaného. Stvárneniu diela predchádza náročná a koncentrovaná príprava, po nej sýtosť 
farieb v spojení s priezračnosťou a tonálnou gradáciou poskytuje nové možnosti umelecko-estetickej obraznosti. 



Národný umelec Ukrajiny Boris Kuzmaje zároveň predsedom Zakarpatskej organizácie Národného zväzu 
výtvarných umelcov Ukrajiny. Už dlhé roky spolupracuje so slovenskými umelcami. Svoju tvorbu predstavil v 
Bratislave, Košiciach, Trebišove, Bardejove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a v iných slovenských mestách. 

Venuje sa maľbe, kresbe a grafike. Vie ich originálne zosúladiť, čím vzniká svojrázna kombinovaná technika. Pre 
jeho diela je príznačná pestrosť koloristiky. Výber tém ovplyvňuje i to, že vyštudoval architektúru vo Ľvovskom 
polytechnickom inštitúte, preto rád stvárňuje mestské zákutia, dedinskú architektúru, technické stavby. Nie je mu 
cudzia ani figurálna tvorba, zátišia a nevyhýba sa ani expresívnym témam. Výsledkom je odvážne farebné 
riešenie. 

(ij) 
—- 
foto: 
Viktorija Kuzmová: Jesenné farby. Sklo, olejomaľba 
Boris Kuzma: Veže. Papier, akryl, monotypia 
Výtvarní umelci Viktorija a Boris Kuzmovci. Foto: archív 
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